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Київ, 1918 рік





“КОЛИ ГАРМАТИ ГОВОРИЛИ, МУЗА КЛІО 
НЕ МОВЧАЛА”: НАУКОВА ТА НАУКОВО- 

ПОПУЛЯРНА СПАДЩИНА М.ГРУШЕВСЬКОГО
(1917-1923)

В історичній творчості М.Грушевського доба української ре
волюції та період еміграції до часу повернення в Україну в 1924 р. 
дослідники вважають відносно малопродуктивним, принаймні за 
кількісними показниками виданих праць порівняно з іншими періо
дами його творчості. Справді, обставини революційного та емігра
нтського життя мало сприяли написанню праць, особливо науко
вих. З а  невеликим винятком ( “Початки громадянства. Генетична 
соціологія”; “Історія української літератури”), автор їх писав або 
збирав матеріали до них ще в дореволюційні роки.

На наукову продуктивність М.Грушевського вплинули неза
лежні від волі вченого події воєнного й революційного періоду. Під 
час повернення із заслання у Москві до Києва в ніч з 11 на 12 
березня 1917 р. раптово загорівся вагон, у якому їхав М.Грушевсь- 
кий і, як сумний наслідок, — учений втратив рукописи та книги, 
які віз із собою1. З  палаючого поїзда М.Грушевському майже ні
чого не вдалося врятувати. Під час ревізії знищеного історик скру
шно писав: “Багато згоріло... рукописи, книги, найпотрібніші, що 
я взяв з собою, вся одежина і білизна, і та колекція стародруків, 
що я збирав у Москві, — дуже в тих роках в них я кохався”2. 
Але для рукописної та книжкової спадщини Великого Українця 
найважчий удар був завданий через рік. У січні 1918 р., під час 
обстрілу Києва більшовицькими військами під командуванням

Автобіографія Михайла Грушевського з 1926 р. /  Вид, Л.Винар. —  
Нью-Йорк; Мюнхен; Торонто, 1981. —  С. 28.

2 Мельниченко В. Тарас Шевченко і Михайло Грушевський на Старо
му Арбаті. —  М ., 2 0 0 6 . —  С. 640; див. також: Автобіографія М.Гру
шевського 1914—1919 /  /  Великий Українець. Матеріали з життя та дія
льності М .С . Гру шевського /  Упор. А .П .Демиденко. —  К ., 1992. —  
С. 216 (передрук за виданням: Український історик. —  Н ью -Й орк; 
Мюнхен; Торонто, 1966. —  Ч. 1—2).
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Михайла Муравйова, повністю згорів будинок історика по 
вул.Паньківській, 9, вогонь знищив науковий та мистецький ар
хів, листування тощо1. З а  словами М.Грушевського: “Кільканад
цять запальних знарядів, що влетіли один за другим до нашого 
помешкання й сусідніх, за кілька мінут обернули в одно вогнище 
весь дім. Згоріли мої рукописи й матеріали, бібліотека і переписка, 
колекції українських старинностей, що збирав я стільки літ, збірки 
килимів, вишивок, зброї, посуди, порцеляни, фаянсу, окрас, меб
лів, малюнків”1 2. У тому ж 1918 р. перестав виходити часопис “Укра
їна” і фактично припинилася плідна дореволюційна творчість 
М.Грушевського як рецензента багатьох українознавчих праць, яка 
могла відродитися лише після відновлення виходу цього часопису
в 1924 р.

Ми знаємо М.Грушевського у 1917—1923 рр. більше як пуб
ліциста, ніж науковця3. Але незважаючи на державотворчу і полі
тичну діяльність як голови Української Центральної Ради, керів
ника Української партії соціалістів-революціонерів, М.Грушевський 
розгорнув у революційний період неймовірну для того часу діяль
ність з видання науково-популярних робіт з історії України та все
світньої історії. Ось далеко не повний перелік праць ученого: “Все
світня історія в короткім огляді” у V I частинах (К., 1917—1918), 
доведена до кінця X IX  ст. (VII частина була проанансована, але 
не вийшла друком); “Старинна історія. Античний світ” (К ., 1918), 
“Середні віки Европи” (К., 1918); “Ілюстрована історія України” 
(К ., 1918 — чотири видання), доповнена подіями Першої світо
вої війни та часу революції. Н ад шкільними підручниками 
М.Грушевський почав працювати у лютому 1919 р. в Кам’янці - 
Подільському і дуже швидко у прифронтовому місті видав друком 
підручник “Історія України: Прилажена до програми вищих почат
кових шкіл і низших клясів шкіл середніх” (Кам’янець на Поділ
лю, 1919).

1 Гирнч І. Знищені мистецька збірка і архів Михайла Грушевського в 
його київській оселі / /  П ам ’ятки України: Історія і культура. —  К., 
1995. —  №  1. —  С. 104—105; Дорошенко Д . М ої спомини про недавнє 
минуле (1914—1920 роки). —  К., 2007 . —  С. 217.

2 Ірушевський М . На порозі Нової України. —  К ., 1991. —  С. 5.
3 Про суспільно-політичні праці М.Грушевського цього періоду див.: 

Верстюк В . Доба Центральної Ради в публіцистичній спадщині М.Гру
шевського /  /  Ірушевський М. Твори: У 50 т. —  Львів, 2007. —  Т . 4. —  
Кн. І: Серія “Суспільно-політичні твори (доба Української Центральної 
Ради, березень 1917—квітень 1918)”. —  С. V —X V I.
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Тоді ж М. Гру шевський перевидає кілька популярних праць 
попереднього періоду, напр., “Про старі часи на Україні. Коротка 
історія України” (К., 1917 — три видання; К., 1918; К., 1919 — 
два видання); “Про українську мову й українську школу” (К., 1917); 
“Культурно-національний рух на Україні в X V I—X V II віці” (В і
день, 1919) та ін. У київській приватній друкарні Петра Барського 
та в друкарні Української Центральної Ради вийшло кілька збір
ників наукових і науково-популярних статей: “3  політичного життя 
старої України: Розвідки, статті, промови” (К ., 1917); “Студії з 
економічної історії України. Економічний і соціальний перелом 
X V —X VII вв.: Господарство польського магната на Задніпров’ю”
(К., 1918).

У своїй автобіографії 1926 р. М.Грушевський писав про мате
ріальну скруту в той час, коли “...друкував також популярно-нау
кові річи... та передруковував свої давніші писання новими видан
нями. Робив се не тільки з огляду на вимоги моменту, але і для 
заробітку, бо стратив всі инші джерела своїх прибутків і жив ви
ключно літературним заробітком, бо праця в Центральній] Раді 
ніякого доходу не давала”1. З а  спогадами сучасників, голова Укра
їнської Центральної Ради з подиву гідною працездатністю, вправ
ністю та спритністю вів її засідання, одночасно правлячи на них 
коректу своїх видань. З а  словами очевидця секретаря Централь
ної Ради Михайла Єремієва, М.Грушевський “...часто, уважно про
водячи засідання, він, в той же час, писав резолюції, які мав предло
жи™ на закінчення дебатів, а ще частіше він правив коректи своїх 
численних писань, які мені надсилав для передачі йому директор 
нашої друкарні”2.

Зрозуміло, що не все вдалося зреалізувати з задуманого до ви
дання та вже проанонсованого за тодішньою видавничою практи
кою на форзацах книг. Також у видавничій хроніці критико-бібліо- 
графічного часопису “Книгар” за 1917—1918 рр. анонсувалися ви
дання М.Грушевського, плановані видавництвами до друку. Так, у 
третьому числі “Книгаря” (листопад 1917 р.) подано: «Видавниц
тво проф. М.Грушевського у Київі друкує й має незабаром випус
тити такі книжки: “Студії з економічної історії України”, “Еконо
мічний і соціальний перелом X V —X V II вв.”, “З  старого і нового’ 
(Байда-Вишневецький в поезії й історії, Мазепинець, Про що

‘Автобіографія Михайла Грушевського з 1926 р. —  С. 29.
2 Єреміїв М . З а  лаштунками Центральної Ради (Сторінки зі спога

дів) / /  Український історик. —  Нью-Йорк; Мюнхен; Торонто, 1968. —  
Ч. 1 - 4 .  —  С. 103.
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мріяли наші діди й ин.), “Ярослав Осмомисл” і “Хмельницький в 
Переяславі”, історичні образи (неопубліковані, писані в 1915— 
19 1 6  рр.). "Великі українські революціонери — (Кирило-Мефо- 
дієвське братство”)»1. Уже видавнича хроніка березневого числа 
“Книгаря” повідомляла про видання, окрім цієї збірки, ще нових 
книг: «Видавництво проф. М.Грушевського у Київі друкує статті, 
промови й замітки того ж автора під назвою “3  старого і нового” і 
його книжку “Під хмарою стоячою” (з українського життя). Готу
ється до друку книга М.Грушевського — “Розвідки й причинки 
до української історії”»1 2. У решти числах журналу відсутні згадки 
про збірник “3  старого і нового”, але натомість у липні 1918 р. 
сказано: «М.Грушевський готує до друку такі свої книжки: “Все
світня історія в короткім огляді” ч. V  і “3  історії українознавства і 
національного усвідомлення (Українознавство X IX  в., Українська 
історіографія, М.Костомаров, В.Антонович, Ол.Лазаревський й 
инш.)”»3. Проте через фінансові труднощі і несприятливу полі
тичну ситуацію (прихід до влади Павла Скоропадського) видан
ня історичної тематики “3  старого і нового”, “Розвідки й причин
ки до української історії” та “3  історії українознавства і національ
ного усвідомлення” не надруковано.

У січні 1918 р. на форзацах виданих праць М.Грушевського 
рекламувався вихід у світ його статей під назвою “3  старого і но
вого”. Поряд з відомими статтями вченого до нього мали увійти 
нові розвідки: “Мазепинець 1820-х рр.”, “Про що мріяли наші 
діди”. Втім, цей задум не був втілений у дійсність, хоча видавець 
писав в анонсі до цього видання: “друкується”. Надалі статті під 
такими назвами не вийшли друком, що дає змогу зробити висно
вок про їх втрату в друкарні у цей буремний час.

Подібна доля спіткала й статтю М.Грушевського “Огляд укра
їнського питання з історичного становища”, що була написана у 
травні-червні 1916 р. до двотомного “Сборника украинской лите
ратуры”, упорядкованого російським письменником Максимом 
Горьким. М.Горький запропонував М. Гру шевському написати стат
тю про історію українського питання у Росії, очевидно, на початку 
лютого 1916 р., так як у листі історика, надісланого письменнику з 
Казані 5 лютого цього року, він зазначав: “Я із задоволенням візь

1 Книгарь. Літопис українського письменства. —  К., 1917. —  Листо
пад. —  Ч. 3. —  Колонка 157.

2Там само. —  К., 1918. —  Березень. —  Ч. 7. —  Колонка 416.
3Там само. —  Липень. —  Ч. 11. —  Колонка 674 .
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муся за роботу для планованого збірника”1. Статтю М.Грушевський 
надіслав до редакції видання 27 (14) липня 1916 р., про що напи
сав С.Єфремову, який попередньо ознайомився з рукописом статті 
та висловив свої міркування: “Рукопись і Ваші замітки, Високопо
важаний Сергій Олександрович, я, спасибі Вам, одержав, і сього- 
дня рукопись відослав до ред[акції], прийнявши під увагу заміт
ки”1 2. Збірник планували надрукувати в московському видавницт
ві “Парус”, однак у зв’язку з революційними подіями 1917 р. задум 
не здійснився3. Через згадані події у Росії не вийшов у світ інший 
спільний проект М.Грушевського та М .Горького з 1916 р. — збір
ник статей “Украина и Россия в их духовной жизни”. Ідею підго
тувати книгу про українсько-російські відносини в історичній рет- 
роспективі М .Горький запропонував для М.Грушевського в листі 
від 9 серпня 1916 р.4 Як випливає з цього листа, саме стаття 
М.Грушевського про історію українського питання у Росії наштовх
нула письменника на думку актуалізувати стару ідею підготовки 
книги про спільні і відмінні національні риси українців і росіян, об
говорену ще до війни із Михайлом Коцюбинським та Томашем 
Масариком. «Засим прошу разрешения поделиться с Вами мыс
лью, которая, на мой взгляд, — писав М.Горький, — давно тре
бует реализации и которая ныне очень укреплена и оживлена Ва
шею солидною статьей. Я уверен, что необходимо написать книгу 
на тему: “Украина и Россия в их духовной жизни” — исследова
ние и выяснение тех различий, которые, несомненно, лежат в ос
нове психики украинца и великоросса, Вы на 3-й стр[анице] Ва
шей статьи мимоходом признаете важность этой темы...»5. Зго-

1 Крутікова Н. Невідома сторінка з історії культури: Листування 
М.С.Грушевського та О .М .Горького / /  Слово і час. —  К., 1994. —  
№  6. —  С. 53. Також див.: Листування Михайла Грушевського /  Упор. 
Г.Бурлака. —  К„ 1997. —  Т. 1. —  С. 181.

2 Листування Михайла Грушевського /  Упор. Г.Бурлака. —  К.,
1997. —  Т. 1. —  С. 186.

3 Мельниченко В. Тарас Шевченко і Михайло Грушевський на Ста
рому Арбаті. —  С. 5 8 0 —582. З  листів М.Грушевського до Сергія Єф - 
ремова, іншого автора цієї збірки, дізнаємося про концептуальні положен
ня, на яких він наполягав у цій статгі. Особливо ж гостро історик “боро
нив” київську добу історії української літератури, яку московські редак
тори могли розпочати з кінця X V  ст. (Листування Михайла Грушевсько
го /  Упор. Г.Бурлака. —  К., 1997. —  Т. 1. —  С. 181—186).

4 Крутікова Н. Невідома сторінка з історії культури: Листування 
М.С.Грушевського та О .М .Горького / /  Слово і час. —  К., 1994. —  
№  6. —  С. 54.

’Там само.
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дом, 17 серпня, з Казані М.Ірушевський писав до брата Олексан
дра: «Горький написав, проектуючи збірник “Укр[аина] и Москва 
в их (?) дух[овной] (?) жизни”, щоб я взяв редакцію. Я  на редак
цію не охочуся, ідеї спочуваю, хоч і в зміненій формі і гарячо заохо
чую»1. Однак все ж таки М.Ірушевський взявся за редакційну ро
боту над цією книгою. Восени 1916 і взимку 1917 р. він активно 
підшуковував авторів майбутнього видання, склав його програму1 2. 
Н а початку 1917 р. на зустрічі у помешканні українського журналіс
та і громадського діяча Олександра Саліковського, за участю 
М .Горького, домовлено, що редакційну роботу бере на себе 
М.Ірушевський, а видання книги — М .Горький, останній мав та
кож фігурувати як другий редактор. Окрім цього, розділено тема
тику статей між кількома українськими і російськими вченими: Сер
гієм Єфремовим (література), Агатангелом Кримським (мова), Оле
ксандром Лотоцьким (релігія), Сергієм Мельгуновим (релігія), Ва
димом Щербаківським (мистецтво) та іншими3. З а  програмою збір
ника, також передбачалася стаття М.Грушевського на історичну те
матику. У листі до С.Єфремова від 24 (11) листопада 1916 р. він 
писав: «Я буду м[а]б[уть] писати про “Две рус[ские] < ...> ” й инь- 
ші проби паралельних] характеристик Укр[аїни] і Московщ[ини], 
треба б мині до сього Антоновича “Три національні] типи” (з “Прав
ди”) і Баштового “Укр[аїна] в літературних назвах”»4.

З  листування М.Грушевського також дізнаємося про інші статті 
історичної тематики, над якими він працював на переломі 1916 і 
1917 рр. 2 березня 1917 р. у листі до брата М.Ірушевський зазна
чав: «Пишу по інерції статю про Костомарова] до Голоса Ми- 
н[увшего]. Веду переговори про статті для збірника “Укр[аина] и 
Москва” (Горького), теж по інерції»5. Проте в журналі “Голос ми-

1 Гирич /., Гирич В\ Листування М.Грушевського до О.Грушевського 
(Д о  проблеми взаємин двох братів) /  /  Український історик. —  Нью- 
Йорк; Торонто; Мюнхен; К.; Львів, 1991—1992. —  Ч . З —4 / 1 —4. —  
С. 4 2 9 .

2 Крутікова Н . Невідома сторінка з  історії культури: Листування 
М.С.Грушевського та О .М .Горького / /  Слово і час. —  К., 1994. —  
№  8. —  С . 4 2 —49 ; Листування Михайла Грушевського /  Упор. 
Г. Бурлака. —  К„ 1997. —  Т. 1. —  С. 1 8 8 -1 9 4 .

3 Саліковський О, Про одну не написану книжку (Уривок із споми
нів) / /  Калєндар-альманах “Дніпро” на переступний рік 1924 /  П ід  
ред. В.Дорошенка, В.Завадського та І.Шендрика. —  Львів, 1924. —  
С. 1 0 5 -1 0 7 .

4 Листування Михайла Грушевського /  Упор. Г.Бурлака. —  К ., 
1997. —  Т . 1. —  С. 188.

5 Там само.
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нувшего” за 1917—1923 рр. статті М.Грушевського про М .Кос
томарова немає.

Еміграцію в житті та діяльності М.Грушевського дослідники 
поділяють на два періоди: квітень 1919 р.—перша половина 1922 р.; 
друга половина 1922 р. і до його повернення в Україну 7 березня 
1924 р. У першому періоді вважають, що він повністю присвятив 
себе партійній роботі1, хоча організація ним Українського соціоло
гічного інституту датується осінню 1919 р.1 2 М.Грушевський вивіз 
на еміграцію близько 20 тис. сторінок рукописів3, які чекали свого 
видавця. Ф ах історика-професіонала став у пригоді вченому, що 
фактично не мав за кордоном жодних засобів для прожиття. У 
жовтні 1919 р. він підписав угоду з керівництвом кооперативної 
спілки “Дніпросоюзу” про видання своїх праць, за якою заплано
вано було видати загалом 130 тис. примірників праць М.Гру
шевського науково-популярного характеру ( “Ілюстрована історія 
України”, “Про старі часи на Україні”, “Всесвітня історія”, “Історія 
України для вищих початкових шкіл”, “Культурно-національний 
рух на Україні в X V I—X V II віці”). М.Грушевський мав отримати 
гонорар обсягом 18 % від вартості проданих книг. Але через рік, у 
грудні 1920 р., з огляду на важкі економічні обставини (книжок не 
могли продавати в час кризи з прибутком) частину угоди, де пе
редбачались гонорари, скоригували в бік отримання авторами 18% 
накладу видань, що становило 15 тис. 227 примірників4. Постала 
проблема складування книжок, яку М.Грушевському допоміг ви
рішити його добрий знайомий Ярослав Бідло, професор Карлово-

1 Новацький Р., Тельвак Вікторія, Тельвак Віталій. Біографічні на
риси видатних представників європейської культури. Михайло Грушевсь-
кий (1 8 6 6 —1934). —  Ополє, 2007 . —  С. 163—164.

2 Детальніше про наукову та науково-організаційну діяльність вченого 
на еміграції писали: Потульницький В. Наукова діяльність М.С.Грушевсь- 
кого в еміграції (1919—1924) / /  Український історичний журнал. —  К., 
1992. —  №  2. —  С. 4 8 —57; Ульяновський В. Чому не було створено 
“празьку історичну школу” Грушевського /  /  Український історик. —  Нью- 
Йорк; Торонто; Мюнхен, 2002 . —  №  1—4. — С. 2 0 9 —256; Його ж. 
Проекти українського соціологічного інституту М.С.Грушевського / /  
Філософська і соціологічна думка. —  К., 1992. —  №  7. —  С. 109— 
123; Матяш І  Український Соціологічний Інститут М.С.Грушевського: 
основні напрямки та етапи діяльності /  /  Український історик. —  Нью- 
Йорк; К..; Львів, Торонто; Париж, 2000 . —  №  4. —  С. 4 4 —56.

3 Потульницький В. Наукова діяльність М.С.Грушевського в еміг
рації (1 9 1 9 -1 9 2 4 ) .  —  С. 49 .

4 Там само. —  С. 50.
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го університету в Празі. З  ним він підписав угоду про зберігання 
частини книжок у кабінеті керівника історичного семінару при Кар
довому університеті, яким керував Ярослав Бідло, а частина кни
жок залишилася на складі “Дніпросоюзу” у Відні.

Далі М.Грушевський через свого колишнього студента, пас
тора Української Пресвітеріанської Церкви в Нью-Йорку Василя 
Кузіва та його знайомих в Америці організував продаж власних 
книг і праць науковців Українського соціологічного інституту че
рез мережу крамниць “Січовий базар” та інших книгарень. Часто 
кошти, виручені від продажу книг та підручників, були чи не єди
ним засобом прожиття М.Грушевського на еміграції та фінансуван
ня задуманих наукових і видавничих планів1. З а  словами М.Гру
шевського: “При істнуючих в Америці умовах прихід з 300 при
мірників даватиме можливість випускати тут книгу в 1000—2000 
примірн., продаючи приблизно по коштах продукцію решту в Га
личину і магазинуючи дещо для Вел[икої] України”1 2.

В еміграції М.Грушевський заново почав працювати, віднов
люючи по пам’яті втрачені в січні 1918 р. рукописи й матеріали 
давно задуманої “Історії української літератури”, і вже в 1923 р. 
вийшли три томи цієї другої за значимістю після “Історії України- 
Руси” багатотомної серії вченого3. У 1922 р. вийшло друге видан
ня третьої частини VIII тому “Історії України-Руси” поряд з по
передньо виданими першою та другою частинами. Але тільки 
тепер вона стала доступною для читачів, оскільки в 1916 р. перше 
видання не вийшло поза межі друкарні. М.Грушевський у перед
мові зазначив, що «...не роблю в ній змін, щоб не вносити до ви
кладу ніякої “політики”, навіяної подіями останніх літ»4.

У Відні М.Грушевський продовжив свою серію шкільних під- 
ручникових видань, започаткованих у Кам’янці. У 1920—1921 рр.

1 Гирич /., Ульяновський В. Релігія та церква в житті й творчості М и
хайла Грушевського /  /  Грушевський М . С. Духовна Україна: Збірка тво
рів /  Упор. І.Гирич, О .Дзю ба, В.Ульяновський. —  К., 1994. —  С. 534.

2 Гирич І. Листи Михайла Грушевського до Василя Кузіва /  /  Укра
їнський історик. —  Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен; К.; Львів, 1995. —  
Ч. 1—4. —  С. 195.

3 Ширше про творчість М.Грушевського у 1917—1923 рр. та відгуки 
на неї істориків і публіцистів див.: Тельвак В. Творча спадщина* Михайла 
Грушевського в оцінках сучасників (кінець X I X —30-ті роки X X  століт
тя). —  К.; Дрогобич, 2008 . —  С. 184—246.

Ą Грушевський М . Історія України-Руси. —  К., 1995. —  Т. 8. —  
Ч. III. —  С. 4.
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виходять три підручники в його авторстві: “Історія України: П ід
ручник для середніх і вищих початкових шкіл” (К.; Відень, 1920); 
“Всесвітня історія: Приладжена до програми вищих початкових 
шкіл і низших кляс шкіл середніх” (К., 1920); “Історія України: 
Приладжена до програми вищих початкових шкіл і низших клясів 
шкіл середніх” (К.; Відень, 1921). Останній підручник був пере
виданням кам’янецького друку 1919 р. Восени 1921 р. голова тор
гового представництва У С РР в Чехословаччині В.Новаківський 
за дорученням радянських органів влади запропонував М.Гру- 
шевському очолити редакційну раду видавництва, яке б займалося 
виданням за кордоном підручників, наукової та художньої літера
тури для розповсюдження в Україні. Але М.Грушевський відмо
вився з огляду на обмеження його наукової свободи, бо, “не бувши 
бюрократом, я і тепер не хочу йти між цю верству...”1, адже за цим 
видавництвом мав наглядати наркомат освіти України, і вчений міг 
бути включений у радянську бюрократичну машину. Тільки восе
ни 1923 р. він дав дозвіл на обрання його академіком Всеукраїнсь
кої академії наук і отримав запевнення від радянських чинників 
про його легальну науково-культурницьку працю. У березні 1924 р. 
М.Грушевський повернувся з еміграції в Україну.

*  *  і с

Том, який тримає в руках читач, є п’ятим у серії “Історичні 
студії та розвідки” й дев’ятим у 50-томному зібранні творів М.Гру- 
шевського. Тексти, що публікуються в ньому, хронологічно охоп
люють період 1917—1923 рр. — від часу головування М.Грушевсь- 
кого в Українській Центральній Раді й до повернення в Україну 
1924 р. Додатки охоплюють період 1909—1923 рр. Праці вчено
го поділені за тематичним принципом на три розділи: І. Наукові 
розвідки та публікації; II. Некрологи; III. Науково-популярні пра
ці, а також два додатки: І. Наукові розвідки та енциклопедичні 
гасла (1912—1916); II. Науково-популярні нариси (1908—1923).

Проблема українсько-російських взаємин в історичному кон
тексті стала особливо актуальною в 1917—1918 рр., коли українсь
кий народ виборював свою незалежність. Але три статті на цю те
матику, які вийшли в ці роки й публікуються у першому розділі 
нашого видання, М.Грушевський запланував задовго до револю
ційних подій. Відправною темою, яка викликала історіографічний 
інтерес автора, стала Переяславська рада, 260-літній ювілей якої

1 Потульницькнй В, Наукова діяльність М .С . Гру шевського в еміг
рації (1 9 1 9 -1 9 2 4 ) . —  С. 54.
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відзначали у 1914 р., а історик ще в 1904 р. відгукнувся у періодиці 
на цю подію1. З а  його словами, як випадкова “...дипломатична ком
бінація [Переяславська рада. — М .К .\ — союз із Москвою — 
несподівано сталася підвалиною нового політичного групування 
половини Європи”* 2. Окрім ювілейних ремінісценцій, що стиму
лювали історичну увагу науковця, накопичений джерельний ма
теріал внаслідок багаторічної роботи над “козацькими” томами “Іс
торії України-Руси” також сприяв новому спалаху інтересу 
М.Грушевського до теми осмислення українсько-російських полі
тичних зв’язків. Перша стаття “Велика, Мала і Біла Русь”, яку 
автор почав писати в 1915 р. на засланні в Казані, стосувалась, зда
валось, вузькоспеціального предмета історико-геральдичних до
сліджень — титулатури російського царя, яку він застосовував у 
середині X V II ст. Проте під пером великого майстра історичного 
дослідження геральдична розвідка вилилася у глибоке, вичерпне, 
конкретно-історичне й водночас історико-оглядове дослідження. 
М.Грушевський з ’ясував історичні коріння “Малої Русі” — клю
чового терміна царського титулу Олексія Михайловича, що в по
дальшому трансформувався у “Малоросію” як поширену назву укра
їнських земель у X V III—X IX  ст. Подальші дослідження істори
ків на тему етнічних назв нашого регіону епохи середньовіччя, ран- 
ньомодерного часу та титулатури російських царів багато в чому 
базуються на висновках українського історика3.

^ и в .:  Грушевський М . 2 5 0  літ / /  Л Н В . —  Львів, 1904 . —  
Т. X X V . —  Кн. IV. —  С. 1—6 (передрук у: Його ж. Твори: У 50 т. —  
Львів, 2002. —  Т. 1: Серія: “Суспільно-політичні твори (1894—1907)”. —  
С. 2 3 6 —2 4 0 ); Грушевський М . [Рец. на:] Н ольде Б .Э ., бар. Очерки 
русского государственного права. —  С П б, 1911; Н ольде Б., бар. А вто
номія України з  історичного погляду /  Пер. і передм. М .Залізняка. —  
Львів, 1912; Ященко А . Теория федерализма. Опыт синтетической тео
рии права и государства. —  Юрьев, 1912 / /  Україна. —  К., 1914. —  
Кн. 2. —  С. 1 0 0 -1 0 4 .

2 Грушевський М . 250 літ. ---  С. 1.
3 Заїкин В. Русь, Україна і Великоросія /  /  Дзвони. —  Львів, 1931. —  

№  1; Dowshenko D. D ie Namen “Rus”’, “Russland” und “Ukraine” in 
ihrer historischen und gegenw ärtigen  Bedeutung / /  Abhandlungen des 
Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes in Berlin. —  Berlin, 1931. —  Bd. 
3; Соловьев А . Великая, Малая и Белая Русь / /  Вопросы истории. —  
М ., 1947 . —  №  7. —  С. 2 4 —38; Soloviev A . W eiss, Schwartz und 
Rotreussen /  /  Soloviev A . Byzance et la formation de l’etat russe. —  London, 
1979. —  P. 16—20; Андрусяк M. Терміни “руський”, “роський”, “росій
ський” і “білоруський” в публікаціях X V I—X IX  ст. / /  Збірник на пошану
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Конкретно про Переяславську раду 1654 р. М.Грушевський 
написав дві наступні статті, одна з яких мала історіографічний 
( “Сполучення України з Московщиною в новішій літературі. Кри
тичні замітки”), а інша — джерелознавчий характер ( “Переяс
лавська умова України з Москвою 1654 р. Статті і тексти”). П ер
шу статтю цілком можна назвати рецензією на працю “Присоеди
нение Малороссии к России (1654—1783). Историко-юридичес
кий очерк” молодого петербурзького історика І.Розенфельда, учня 
відомого історика правових учень Бориса Нольде, що вийшла дру
ком у Петербурзі 1915 р. Російська істерико-юридична наука в 
особі відомих дослідників В.Сокольського, М.Дьяконова, Б .Н оль
де та ін. плідно розробляла проблематику, пов’язану з трактуванням 
результатів Переяславської ради та форми автономно-державного 
існування Гетьманщини в складі Російської імперії у подальший пе
ріод. Гіпотези російських істориків-правників про васалітет, пер
сональну унію, реальну унію, протекторат, інкорпорацію і т.д., хоч 
часто мали спекулятивний правовий характер, а їхні творці слабо 
знали джерельний матеріал1, проте вони не вносили конфронта
ційний фермент в оцінках Переяславської ради, що існував у до
слідженнях українських та російських істориків. Гіпотетичні ви
сновки І.Розенфельда про неповну інкорпорацію України в склад 
Російської держави внаслідок угоди 1654 р. зустріли, з одного боку, 
загалом прихильний відгук М.Грушевського на вихід книжки, а з 
іншого боку, — конкретно-історичну критику багатьох положень 
петербурзького дослідника* 2.

У 1917 р. М.Грушевський опублікував власну розвідку про П е
реяславську раду, долучивши до неї джерельні матеріали й влас
ний переклад. У 1917—1918 рр. публікація витримала три видан-

о
Івана Мірчука (1891—1961). —  Мюнхен; Нью-Йорк; Париж; Вінніпег, 
1974; Брайчевський М .Ю . Русь-Україна і Русь-Росія / /  Історія україн
ського середньовіччя: Козацька доба: Збірник наукових праць на пошану 
Олени Михайлівни Апанович. —  К., 1995. —  4 . 1 .  —  С. 2 8 —35.

Детальніш е проаналізовані ці концепції у ґрунтовних виданнях, див.: 
Переяславська рада 1654 року (Історіографія та дослідження) /  Ред. кол. 
П.Сохань, Я .Дашкевич та ін. —  К ., 2003; Переяславська Рада очима 
істориків, мовою документів /  Упор. О.І.Іуржій, Т.В.Чухліб. —  К ., 2003 .

2 Детальніше див.: Ясь О, Образи Переяслава в українській історіо
графії академічної доби (початок X IX —кінець 80-х  років X X  століття) / /  
Переяславська рада 1654 року (Історіографія та дослідження). —  С. 5 5 8 — 
559; Федорук Я . Українсько-московська угода 1654 р. в істерико-право
вих дослідженнях кінця X I X —початку 50 -х  pp. X X  ст. / /  Україна в 
Центрально-Східній Європі. —  К., 2004 . —  №  4. —  С. 410—411.
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ня, що засвідчило актуальність дослідження українсько-російсь
ких політичних зв’язків у важкі роки державного становлення 
України. Як пише сучасний дослідник Олексій Ясь: “Порівняно 
зі статтями та рецензіями М.Грушевського у довоєнний та воєн
ний період ця книжка [Переяславська умова України з Москвою 
1654 року. —  М .К  та А .Ф .] репрезентує узагальнений і розшире
ний погляд історика на Переяславський акт 1654 р., але в цілому 
написана в дусі попередніх досліджень”1. М.Грушевський вважав 
Переяславську умову двостороннім договором між державами, сут
ність якого була викладена в усних домовленостях козацької еліти 
та московських послів у січні 1654 р. Історіографічну суперечку про 
юридичну форму сполучення обох держав він уважав “спорами про 
слова”, адже в той час Богдан Хмельницький цінив більше реальні 
впливи в політиці, ніж “букву привілею”. Однак М.Грушевський 
все ж висловився на користь теорії васалітету, покликаючись на чи
сленні розвідки українських та російських дослідників.

До першого розділу наукових праць увійшла також праця 
М.Грушевського про початки українського соціалістичного руху 
на еміграції, пов’язані насамперед з іменем Михайла Драгоманова 
( “З  починів українського соціалістичного руху. Начерки і фрагмен
ти”). Робота вийшла друком у Відні в 1922 р. під егідою Україн
ського соціологічного інституту (УСІ). М.Грушевський у цей час 
перебував під сильним впливом народницьких соціалістичних та 
федералістських ідей, тому і публіцистичні виступи на сторінках 
органу Української партії соціалістів-революціонерів “Борітеся —  
поборете!” та певним чином видавнича діяльність очолюваного ним 
УСІ мала відповідний партійний ухил1 2. М.Грушевський розлого 
представив матеріали про біографії, наукову, публіцистичну та ор
ганізаційну діяльність М.Драгоманова, а також М .Зібера та 
С.Подолинського на еміграції у 1870—1880 рр. Дуже детально 
автор аналізує та документує зв’язки наддніпрянських соціалістів 
з галицькими адептами соціалізму (І.Франком, М .Павликом та

1 Я сь О. Образи Переяслава в українській історіографії академічної 
доби (початок X I X —кінець 80 -х  років X X  століття) / /  Переяславська 
рада 1654 року (Історіографія та дослідження). —  С. 562.

2 Потульницький В. Наукова діяльність М.С.Грушевського в еміг
рації (1919—1924). —  С. 5 2 —54; Матяш /. Український Соціологічний 
Інститут М.С.Грушевського: основні напрямки та етапи діяльності. —  
С. 48  ( “Характерною рисою празького періоду Українського Соціологіч
ного Інституту була тісна співпраця з  У П Р С  [Українською партією рево- 
люціонерів-соціалістів. —  М .К . та А .Ф .] ’).
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ін.), контакти М.Драгоманова з російськими революційними ко
лами на еміграції, які часто були конфліктними, складні перипетії 
взаємостосунків М.Драгоманова з Старою київською громадою 
тощо. У розпорядженні М.Грушевського знаходилися насамперед 
друковані матеріали, присвячені життю та науковій творчості 
М.Драгоманова, над виданням яких особливо активно працював 
М .Павлик. М.Грушевський цитував видані в часи М.Драгоманова 
агітаційні брошури, які, він вважав, могли бути корисними і в сьо
годенні. Так, у листі до пастора Василя Кузіва невдовзі після вихо
ду книжки “З  починів соціалістичного руху” від 8 лютого 1922 р. 
він писав: “Тиждень тому післав Вам наші останні публікації і може 
будете мати час перебігти збірку про Драгоманова і тов. Там багато 
що й тепер дає до думання. Я хочу випустити тодішні агітаційні 
брошури, котрі там подаю в виривках. Се була би невелика брошу
ра, думаю — досить користна для нинішнього часу”1. Втім, борги 
за попередні видання УСІ та наступне повернення М.Грушевсь
кого в Україну в березні 1924 р. не дали завершити йому цей та 
інші видавничі проекти.

Другий розділ “Некрологи” представлений єдиним некроло
гом, який написав історик за цей період, присвячений пам’яті Ф е 
дора Вовка, видатного українського антрополога, етнографа, архе
олога та громадського діяча, визнаного фахівця з еволюційного роз
витку стопи приматів та людини, української весільної обрядовос
ті, першовідкривача Мізинської палеолітичної стоянки, засновни
ка Петербурзької палеолітичної школи в археології. З  Ф.Вовком 
М.Грушевський познайомився у 1895 р. і відтоді співпрацював, 
редагуючи наукові видання Наукового товариства ім. Шевченка 
( “Матеріали до українсько-руської етнології”) і займаючись нау
ково-організаційною роботою в Товаристві. Листування між 
М.Грушевським і Ф.Вовком розпочалося в 1895 р., однак пере
рвалося в 1898 р. через непорозуміння у справі видання “Матері
алів до українсько-руської етнології”: “Кілька років я, — писав 
М.Грушевський до Ф.Вовка, — в інтересах розвою наукової ро
боти пробував щось свого зробити для етнологічного видавництва, 
але все ми якось не могли з собою прийти до ладу. Тому уважаю 
ліпшим раз на завсіди зробити кінець нашим кореспонденціям”2. 
Натомість, незважаючи на категоричність слів М.Грушевського,

1 Гирич І  Листи Михайла Грушевського до Василя Кузіва. —  С. 198.
2 Цитата за: Франко О. Ф едір Вовк /  /  Ф едір Кіндратович Вовк 

(1 8 4 7 —1918). Дослідження. Спогади. Бібліографія. Д о  150-ліття з  дня 
народження /  Ред. М.Антонович. —  Нью-Йорк, 1997. —  С. 141.

2 М. Грушевський. Т-9
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листування відновилося в 1901 р. і тривало до 1913 р.1 М.Грушевсь- 
кий як голова Н Т Ш  домігся фінансового забезпечення антропо
логічної експедиції Ф.Вовка по Галичині, Буковині, Угорщині впро
довж 1903—1906 рр. У квітні 1903 р. Ф .В овк запрошує 
М.Грушевського до Вищої російської школи суспільних наук у П а
рижі при Сорбонні, де сам викладав, прочитати курс лекцій під 
назвою “Очерк истории украинского (малорусского) народа”. У 
1910—1914 рр., коли Ф.Вовк працював у Санкт-Петербурзі, пе
редусім за його ініціативи і наполегливої організаційної роботи го
тувалася до друку чотиритомна енциклопедія українознавства. 
Однак, у зв’язку з Першою світовою війною, у 1914 і 1916 рр. ви
йшли лише два томи енциклопедичного збірника географічних, 
історичних, юридичних та інших відомостей про українців під на
звою: “Украинский народ в его прошлом и настоящем”, автором 
історичного нарису в яких був М.Ірушевський. Останній високо 
цінив Ф.Вовка як ученого європейського рівня і свідомого українсь
кого діяча: “По ріжним питанням, — зауважує М.Ірушевський, —  
в ріжних галузях нашої культурної роботи його досвід, обізнання, 
ерудиція були особливо потрібні тепер —  те, що міг він дати по 
деяким справам, не може дати ніхто. Бо в них він бував часто не 
тільки першим, але й єдиним”.

Третій розділ наповнюють передруки із стилістичними зміна
ми та скороченнями фрагментів синтетичних праць М.Грушевсь
кого: “Культурно-національний рух на Україні в X V I—X V II віці” 
(1912), “Історія України-Руси” (Т. VI, 1907), “Ілюстрована істо
рія України” (1918), “Про батька козацького Богдана Хмельни
цького” (1909), присвячених занепаду культурного життя на 
Україні в X V —X V I ст., Острозькій академії, організації морських 
походів козаків, молодим рокам Богдана Хмельницького, пере
могам гетьмана біля Жовтих Вод і Корсуня. Витяги з названих 
книг передруковувалися в 1921—1923 рр. у газеті “Дніпро” 
(м.Трентон, штат Нью-Джерсі, С Ш А ), читанках, підготовлених 
Антоном Крушельницьким для перших, других і восьмих класів 
старшої основної і середньої шкіл та п’ятого і шостого років на
вчання в єдиній школі. Стаття М.Грушевського “Українські ста
родруки” з ’явилася у Відні 1921 р. у виданні “Книга. Неперіодич
ний бібліографічний орган об’єднання українських видавців”, під-

1 Див. публікацію його частини: Наулко В ,, Філіпова Ю . “Пишу ж  
я, щоб якомога частіше нагадувати людям, що є на світі Україна”. Л исту
вання Ф.Вовка з  М.Ірушевським / /  Родовід. —  К., 1997. —  №  15. —  
С. 4 4 - 6 6 .
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готовленому Дмитром Антоновичем. На першому томі воно пе
рервалося через фінансові труднощі та переїзд улітку того ж року 
до Праги його редактора.

Перший додаток серед двох публікацій ( “Одна з легенд Хмель
ниччини. Хмельницький і линчаївці”, “Від редакції [часопису 
“Україна”, 1914, кн. 1]”) охоплює десять енциклопедичних гасел 
М.Грушевського із сьомого видання словника “Російського бібліо
графічного інституту братів Гранат”, які побачили світ у Москві в 
1912—1916 і 1935 рр. Жодне з них не зафіксоване в бібліографіч
них покажчиках праць М.Грушевського1. Енциклопедичний слов
ник братів Гранат не містить відомостей про місце і рік видання 
томів, тому їх встановлено за довідником Ісака Кауфмана1 2, хоча 
час написання статей М.Грушевським безумовно не сягає 1917 р. 
Особливо цінними для дослідження наукових позицій історика є 
статті про Петра Дорошенка та Павла Полуботка, адже історія 
України після Гадяцької унії 1658 р. синтетично істориком не опи
сана. Наприклад, дехто з дослідників, не знаючи про енциклопе
дичне гасло, присвячене П.Дорошенку, спрощено і поверхово, 
лише на підставі кількох узагальнень з популярного нарису “Ілюс
трована історія України”, висвітлюють оцінку М.Грушевським його 
гетьманування3. Акцентується увага на неприхильності населен
ня Правобережної України до П.Дорошенка через його зв’язок з 
турками, тому він втрачав їхню підтримку. Натомість в енцикло
педичному гаслі про Петра Дорошенка історик набагато ширше і 
глибше аналізує діяльність козацького гетьмана.

1 Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергійовича Гру- 
шевського: 3  нагоди шістдесятої річниці життя та сороковин наукової діяль
ності. —  Т. 3: Матеріали до бібліографії друкованих праць акад. Гру- 
шевського за 1905—1928 рр. /  Д.Балика, О.Карпинська, Н .К озель, 
Н.Ципкина (упоряд.); В.Дорошенко (доп.). —  К., 1929; ГрановськийБ. 
Михайло Грушевський —  перший Президент України, академік. Б іб
ліографія (1 8 8 5 —20 0 0  рр.) /  Вид. 2-ге, виправлене, доповнене. —  К., 
2004 . В останню бібліографію включені лише три гасла з цього енцикло
педичного словника: “Глинський Михайло”, “Гонта” та “Запоріж ж я і 
Запорізька Січ”, опубліковані нами в попередньому томі цієї серії, див.: 
ГрушевськийМ, Твори: У 50 т. —  Львів, 2007 . —  Т. 8: Серія “Історичні 
студії та розвідки (1 9 0 6 —1916)”. —  С. 3 3 8 —349.

2 Кауфман И .М . Русские биографические и биобиблиографические 
словари. —  М ., 1955. —  С. 4 6 —47.

3Див.: Колодзейчик Д . Tertium non datur? Турецька альтернатива в 
зовнішній політиці Козацької держави /  /  Гадяцька унія 1658 року /  Упор. 
В.Брехуненко. —  К ., 2 0 0 8 . —  С. 70.
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Загалом енциклопедичні гасла до словника братів Гранат ви
тримані автором у загальній історичній концепції, яку він виробив 
та застосовував в інших своїх синтетичних працях: “Історії Украї- 
ни-Руси”, “Ілюстрованій історії України”, “Очерке истории укра
инского народа” та ін. Однак, як пише в тогочасному листуванні 
М.Грушевський, йому довелося “поборотися” з московськими ре
дакторами, щоб не було перекручень його трактувань історичних 
епох, принципових оцінок тощо. У листі до С.Єфремова у травні 
1916 р. він пише: «Я згадував, яку я витерпів баталію за се з редак
тором “Словаря Гранатів”, боронячи включення в українську істо
рію Київської доби»1.

Другий додаток містить витяги (цілі параграфи, або їх фрагмен
ти) з праць М.Грушевського “Ілюстрована історія України” (1911), 
“Історія України-Руси” (Т. I—II, 1898,1905), “Про старі часи на 
Україні. Коротка історія України” (1907), передруковані у 1909— 
1913 рр. із змінами стилістики та скороченнями в читанках для 
перших, других, четвертих і п’ятих класів середніх шкіл В.Бирча- 
ком (Б ірчаком ), А .Круш ельницьким, К .Лучаковським та 
С.Шпойнаровським.

•к к  к

Публікації у третьому розділі і двох додатках упорядковані за 
хронологічно-тематичним принципом. їх наповнюють матеріали, 
пропущені з якихось причин у найповніших на сьогодні бібліогра
фіях праць М.Грушевського. Серед них особливо слід згадати про 
статтю “Одна з легенд Хмельниччини. Хмельницький і линчаїв- 
ці” (1913). Цікаво, що вона була опублікована українською мовою 
у Казані в цілком російськомовному ювілейному збірнику, присвя
ченому професору місцевого університету Дмитру Корсакову1 2. 
Тодішній відомий український бібліограф Володимир Дорошенко у 
листі до М.Грушевського від 3 червня 1914 р. просив вислати йому

1 М ельниченко В. Тарас Шевченко і Михайло Грушевський на Ста
рому Арбаті. —  М ., 2 0 0 6 . —  С. 581. Автор цього видання помилково 
вважає, що в листі М.Грушевський згадує про труднощі з  редагуванням 
першої енциклопедії українознавства російською мовою, що вийшла також 
у видавництві братів Гранат “Украинский народ в его прошлом и настоя
щем” (2  тт.; С П б, 1914, 1916). Але редактором цієї праці був М.Гру
шевський поряд з Ф.Вовком, С.Рудницьким та іншими науковцями.

2 Сборник статей в честь Дмитрия Александровича Корсакова. По. 
поводу сорокалетия его ученой и пятнадцатилетия учено-литературной 
деятельности. —  Казань, 1913.
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до Львова відбитку цієї статті1. Очевидно, відбитка не надійшла 
до адресата, оскільки вона не увійшла в бібліографію праць 
М.Грушевського 1928 р., в укладанні якої брав участь В.Доро- 
шенко. Стаття М.Грушевського про початковий період повстання 
Богдана Хмельницького до сьогодні залишається маловідомою в 
історичній літературі, яку дослідники майже не помічають1 2.

Десять енциклопедичних гасел М.Грушевський написав для 
словника Російського бібліографічного товариства братів Гранат, 
дев’ять з яких побачили світ у 1912—1916 рр. Гасло “Україна. Іс
торія” опубліковане в 42-му томі словника лише в 1935 р.3, однак 
М.Грушевський написав його на засланні в Казані протягом жовт
ня 1915 р. Про це він повідомив у листі від 2 листопада цього ж 
року до свого приятеля літературознавця Михайла Мочульсько- 
го4. Незважаючи на рік виходу в світ 42-го тому, він був складе
ний, очевидно, в 1916—1917 рр. Це підтверджує стара орфографія 
російської мови, яку, як відомо, не застосовували вже від 1918 р. 
Решта текстів у третьому розділі й додатках — це передруки окре
мих параграфів та частин книг М.Грушевського: “Історія України- 
Руси”, “Про старі часи на Україні. Коротка історія України”, “Про 
батька козацького Богдана Хмельницького”, “Ілюстрована історія 
України”, “Культурно-національний рух на Україні в X V I—X V II 
віці”. Вони подані зі значними скороченнями, стилістичними й ор
фографічними змінами видавцями читанок (хрестоматій) для по
чаткової та середньої школи (В.Бирчаком, А.Крушельницьким, 
К.Лучаковським та С.Шпойнаровським), а також редакторами 
діаспорних газет ( “Свобода” (Джерсі-Сіті), “Дніпро” (Трентон), 
“Нове житє” (Оліфант)). З  Антоном Крушельницьким, колиш
нім міністром освіти У Н Р, М.Грушевський бачився на еміграції в 
Відні в листопаді 1922 р.5 Крушельницький обіймав педагогічну

1 Листування Михайла Грушевського /  Упор. Р.М айборода та ін. —  
К.; Нью-Йорк та ін., 2001. —  Т. 2. —  С. 265.

2 Поодинокий виняток див.: Дзира І  Козацьке літописання 3 0 -х — 
80-х  рр. X V III ст.: джерелознавчий та історіографічний аспекти. —  К., 
2 0 0 6 . —  С. 190, 458 .

3 Кауфман И .М . Русские биографические и биобиблиографические 
словари. —  М ., 1955. —  С. 47.

4 «Я писав статю —  “Історія України” для “Словаря Граната” цілий 
сей місяць» (Листа Михайла Грушевського до Михайла Мочульського 
(1901—1933) /  Упорядник Р.Дзю бан. —  Львів, 2004 . —  С. 4 0 ).

5 Листа Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1 8 9 4 — 
1932) /  Упор. Г.Сварник. —  Львів; Нью-Йорк, 1998. —  С. 55.
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посаду в Ужгороді і тема їхніх розмов поряд з іншими справами 
точилася і про видання та продаж читанок. Саме тоді він видав 
серію читанок під своєю редакцією1, узгодивши з М.Грушевським 
вмістити до них його популярні тексти. Про його згоду непрямо 
свідчило те, що М.Грушевський займався проблемами продажу цих 
читанок в Америці разом зі своїми книжками та виданнями Укра
їнського соціологічного інституту1 2.

Передруки здійснювалися зазвичай без узгодження із М.Гру
шевським, часто під іншими заголовками, ніж у згаданих вище кни
гах. Передруковуючи окремі фрагменти із синтетичних нарисів 
М.Грушевського, як А.Крушельницький3 чи В.Бирчак (Бірчак)4,

1 Див.: Крушельницький А . Українська читанка для першої кляси 
середних шкіл /  Зладив І.Копач. —  4-е  змінене вид. —  Львів, 1922; 
Його ж. Вибір з українського народного письменства для восьмої кляси 
середніх шкіл; для четвертої кляси колегії. —  Другий том (В ід  1876 до 
1920 р .). —  К.; Відень; Львів, 1922; Його ж. П ’ята читанка для п’ято
го року науки в єдиній школі; для першої кляси старшої основної школи; 
для першої кляси середніх шкіл. —  5-е вид. —  К.; Відень; Львів, [1922]; 
Його ж. Ш оста читанка для шостого року науки в єдиній школі; для дру
гої кляси старшої основної школи; для другої кляси середніх шкіл. —  5-е  
вид. —  К.; Відень; Львів, [1922]; Його ж. Восьма читанка для восьмого 
року навчання в єдиній школі; для четвертої кляси старшої основної шко
ли; для четвертої кляси середніх шкіл. —  3-є вид. —  Відень; К.; Львів, 
[1922]; Його ж. Українська читанка для четвертої кляси середних шкіл /  
Зладив І.Копач. —  2-е за згодою автора змінене вид. —  Львів, 1923.

2 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1 8 9 4 — 
1932). —  С. 78  ( “Я  звідси пішлю наразі тільки читанки Крушельниць- 
кого” —  лист від 26  січня 1923 р.).

3 Див. основну літературу про цього визначного педагогічного та куль
турного діяча з Галичини: Антін Крушельницький —  письменник, пуб
ліцист, педагог: Матеріали до бібліографії та епістолярної спадщини /  Упор. 
О.Канчалаба. —  Львів, 2002; Чаграк Н І. Педагогічні погляди і просвіт
ницька діяльність Антона Крушельницького: Автореф. дис, ... канд. пед. 
наук: 13.00.01. —  Івано-Франківськ, 2004 .

4 Про його освітницьку діяльність детальніше див.: Ходанич П .М . 
Педагогічні ідеї В.Бірчака та їх роль у розвитку освіти на Закарпатті в 
2 0 —30-х  рр. /  /  Закарпаття у складі Чехословаччини: Проблеми відро
дження і національного розвитку. —  Ужгород, 1999. —  С. 198—205; 
Його ж. Педагогічна та освітньо-культурна діяльність українських пись
менників-емігрантів на Закарпатті в міжвоєнний період (1919—1939) /  
Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01. —  К ., 200 0 .
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так і редактори газет, популяризували наукову спадщину історика. 
Тому публікації і в “Читанках”, і в газетах становлять ідейну ці
лість, мають хронологічно-тематичну узгодженість, що вимагає їх 
публікації в окремому розділі й додатках. Видання у такому фор
маті є виправданим і доцільним, незважаючи на те, що ці тексти 
будуть надруковані як складові частини згаданих вище книг в окре
мій монографічній серії “Творів” М.Грушевського. Актуалізація в 
одному хронологічно-тематичному блоці різних історичних нари
сів, розкиданих у популярних виданнях, дає змогу усвідомити їх 
цінність для справи популяризації української історії. Властиво, цю 
мету й переслідували видавці та редактори, вміщуючи фрагменти 
й параграфи з популярних книг М.Грушевського в читанки для 
школярів чи газети для пересічного читача.

к к  к

Мова оригінальних текстів М.Грушевського зредагована за ме
тодичними рекомендаціями, укладеними О.Рибалком, та реалі
зованими вже в роботі з текстами вченого в попередніх томах. Р е 
дакційні зміни в тексті позначаються квадратними дужками, що 
застосовані при розкритті нетипових скорочень слів, імен, назв ро
біт і т.д. та при перекладі крилатих висловів іноземними мовами. 
Засади редагування приміток ширше описані в передмові до 6-го 
тому1. Іменний і географічний покажчики для зручності в корис
туванні об’єднані в єдиний “Покажчик”, що охоплює інформацію, 
починаючи від “Передмови” і закінчуючи “Коментарями”.

Енциклопедичні гасла зі словника братів Гранат з російської 
мови на українську переклав М.Капраль. Коментування праць 
здійснили М.Капраль, А.Фелонюк, М.Мудрий. “Список цито
ваних джерел та літератури” уклав М.Капраль, “Покажчик” — 
М.Капраль та А.Фелонюк. Іншомовні крилаті слова та вирази, 
виділені в тексті квадратними дужками, переклав М.Трофимук. 
Упорядники висловлюють щиру вдячність керівнику Львівського 
відділення Інституту української археографії та джерелознавства

1 Капраль М . Від укладача /  /  Грушевський М . Твори: У 50 т. —  
Львів, 2004. —  Т. 6: Серія “Історичні студії та розвідки (1895—1900)”. —  
С . X I V —X V .
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ім. М.С.Грушевського Н А Н  України, проф. Я.Дашкевичу, ви
кладачу Дрогобицького педагогічного університету ім. І.Франка, 
д-ру іст. наук В.Тельваку за консультації під час роботи над томом. 
Упорядники висловлюють також подяку завідувачу відділу украї
ніки Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В.Сте- 
фаника канд. іст. наук К.Курилишину.

М ирон К АП РАЛ Ь, Андрій Ф Е Л О Н Ю К
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ВІД РЕДАКЦІЇ [ЧАСОПИСУ 44УКРАЇНА”, 1917, КН. 1 -2 ]

Видання “наукового тримісячника українознавства”, під назвою “Укра
їна”, було розпочате Українським науковим товариством в Києві восени 
1913 р.*, з нагоди великого українського ювілейного року, століття уродин 
Шевченка, що припадало на лютий 1914 р.* Ідея ся знайшла живий відго
мін в наукових українських кругах і в українськім громадянстві. Видання 
відразу згромадило і значний круг співробітників, і чимале, як на тодішні 
обставини, число передплатників, і в першім півріччі 1914 р. вийшли перші 
дві книжки часописі. Але під час друкування третьої вибухла велика війна, 
яка розірвала зв ’язок між Україною Російською і Україною Австрійською, 
забрала масу співробітників на фронт, наробила великої руїни в західних 
частях нашої землі і викликала люті заходи ворогів українського народу на 
останнє знищення його*. З  бідою, під військовою цензурою члени редакції 
випустили зібрані матеріали в виді 3 і 4 книжки 1914 року, тимчасом як 
головний редактор сидів у в’язниці*. Але, коли з початку 1913 р. київська 
цензура заявила видавцям, що не пускатиме українських книжок інакше, як 
тільки друкованих “общерусскою правописю”, Наукове товариство рішило 
не приймати сеї умови і не випускати своїх видань, поки вона не буде знята. 
Тоді адміністрація, за невипуск часописі, відібрала дозвіл на видавництво, і 
“Україна” таким чином з 1915 р. була припинена.

Наукове товариство тоді рішило продовжувати видання поза межами 
досягання київської цензури, в Москві, під назвою “Українського науково
го збірника”*. Але тут виданню прийшлось стрінути вже з іншими, чисто 
технічними трудностями, почасти наслідком неприладженості тутешніх дру
карень для українських видань, почасти наслідком того розстрою, що вза
галі почавсь в друкарстві через війну, і через те всього вийшло за весь час 
тільки два випуски сього збірника, один —  в р. 1915, другий —  в 1916. 
Коли київська цензура, з  огляду на зміну в обставинах, згодом виріклась 
своєї заборони української правописі, Наукове товариство рішило перенес
ти видання назад до Києва. Але за сей час друкарська справа в Києві насті
льки вже розстроїлась, що видати тут нічого не вдалось, —  та й репресії 
цензурні з кінцем 1916 р. поновились і загострились ще гірше*.
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Революція принесла їх скасування. Але вона ж потягла до політичної 
роботи всі культурні сили українського громадянства і перед сею черговою 
потребою мусили на якийсь час відійти на другий план справи наукові, літе
ратурні й інші. Наукове товариство прийняло живу участь в організації укра
їнської просвіти й інших практичних справ, і тільки тепер, коли сі справи 
входять уже в свою колію, вертається до справ наукових, та першим ділом 
поновляє свій науковий орган українознавства.

Відновити його зараз вповні у тій програмі, яка йому була призначена 
перед війною, все-таки ще неможливо. Треба якийсь час, щоб об’єднати 
наукові сили, наладити наукову інформацію, зібрати весь науковий матері
ал, який зібравсь за сі роки. Все се буде можливе, очевидно, тільки за якийсь 
час після замирення. Треба буде й після нього скількись часу, щоб нав’язати 
нитки наукової хроніки, бібліографії, критики, перервані світовою катаст
рофою й домашньою розрухою. Поки що редакція зробить, що зможе. З а  
сей, 1917 р., тримісячник вийде в двох подвійних книжках*. Поруч статей і 
матеріалів в них будуть подані ті інформаційні відомості, які удасться зібра
ти, суцільні огляди по деяким питанням, критичні статті й замітки. Всіх, хто 
побажає і зможе послужити тим часописі, вона щиро запрошує до участі.

Кн. 3 —4 вже складаються й вийдуть, сподіваємось, не пізніше кінця 
січня. Кн. 1 за р. 1918 буде закінчена складанням в марті. Тому просимо 
поспішити [з] надсиланням матеріалу для них.

У Києві, 11XL1917
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ВЕЛИКА, МАЛА І БІЛА РУСЬ 

І
Ся тричленна формула, котру я поставив в заголовку отсеї статті, зага

льно звісна, і, мабуть, власне, через загальне призвичаєння до неї, її похо
дження не викликало цікавості у дослідників. Принаймні я не можу собі 
пригадати якихось спеціальніших екскурсій в сім напрямі. Розуміється, всім 
відомо, що вона веде свій початок з московського титулу “государя Вели
кої, Малої і Білої Русі”. В спеціальних курсах знайдуться вказівки, що сей 
титул з ’явивсь за царя Олексія, в 1655 р.1, —  автори посилаються при тім 
звичайно на стару працю Лякієра, що й досі зістається по сьому питанні 
одинокою: “История титула государей России”1 2. Там без ближчого розгля
ду вказані документа, видані в “Собрании государственных] грамот и до
говоров” і “Полном собрании законов”*: офіціальне проголошення сього 
титулу і потім розпорядження (очевидно, розіслане по урядах) про його 
уживання в урядових паперах.

А кт проголошення звучить так:
«Государь, царь и в. кн. Алексѣй Михайловичъ всея Великія, М алыя и 

Бѣлыя Россіи самодержецъ указалъ служилымъ всякихъ чиновъ людямъ 
свой государевъ указъ сказати таковъ:

“Стольники и стряпчіе, жильцы і т. д. Великій Государь і т. д. велѣлъ 
вамъ сказати: По милости всесильнаго... Бога... мы великій государь наше 
царское величество взяли у польскаго короля предковъ нашихъ государс- 
кихъ великихъ князей россійскихъ в. кн. Литовскаго стольный городъ Ви
льну и иные многіе городы и мѣста поймали и заступили, также и Бѣлую 
Русь. Да по нашему* указу войска Запорожскаго гетманъ Богданъ Х мель
ницкій со всѣмъ войскомъ Запорожскимъ Польскаго ж короля городы и 
мѣста въ Волыни и по Подолію поймалъ. И  за милостію Божіею мы* учи
нились предковъ нашихъ великих государей россійскихъ на в. кн. Литовс
комъ и надъ Бѣлою Россіею и на Волыни и Подолію великимъ госуда
ремъ. И  указали мы* въ своемъ государскомъ именованьи и титлѣ писати 
себя: Великимъ Государемъ, Наше Царское Величество, Великимъ К ня
земъ Литовскимъ и Бѣлыя Россіи и Волынскимъ и Подольскимъ. И  Вамъ 
бы то вѣдать и впредь намъ* служить”» і т.д.3

1 Напр.: Градовский\ Начало русского государственного права, I (1 8 7 5 ), ст. 159— 
160; Романович-Славотинский, Система русского государственного права в его историко
догматическом развитии, I (1 8 8 6 ), с. 145.

2 Журнал Министерства нар[одного] просвещения, 1847, кн. 4, ст. 129—130.
3 Звіздкою надалі означено місця, де пропускаю ріжні етикетальні слова, які нічого не 

дають до зрозуміння тексту. Собрание Г[осударственных] гр[амот] и дог[оворов], III, 
с. 337 (пояснено, що друкується з копії); Полное собрание законов, №  164. Тексти мають 
деякі незначні відміни.
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В “Собрании государственных] гр[амот] и дог[оворов]” сей акт не має 
дати. В “Полном собрании законов” він виданий з датою 3 вересня 1655 р. 
Але ся дата викликає деякі сумніви. Пок[ійний] Карпов, видаючи акти 
походної канцелярії Олексія Михайловича 1655 р. в X IV  томі актів “Ю ж 
ной и Западной России”, одмітив як найбільш ранній документ з таким 
титулом резолюцію на чолобитню могилівського війта П.Аукянова (sic), 
котру положено було “въ нашемъ государскомъ походѣ, на стану, въ на
шемъ, царскаго величества, городѣ Вилнѣ лѣта 7164 сентября въ 7 день” 
(с. 819).

Акти з попередніх днів не мають сього титулу і се робить сумнівним, 
щоб проголошення сього титулу могло статись в Москві 3 вересня. Чи не 
пізніше трохи се було, —  напр., 13 вересня?

З  дня 19 вересня видано було з приказу згаданий наказ провінціальним 
урядам про уживання нового титулу в їх писаннях:

“Указали мы, великій государь, въ нашихъ грамотахъ и въ отпискѣхъ 
наше государское именованіе писать: всея Великія и Малыя и Бѣлыя Р ос
сіи Самодержцемъ. А  сына нашего государева* Алексѣя Алексѣевича пи
сать всея же Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи. И  какъ къ тебѣ ся наша 
грамота придеть, и ты бъ на Бѣлой и въ Бѣльском уѣздѣ1 нашего царскаго 
величества и сына нашего* титлу въ отпискѣхъ къ намъ и къ сыну нашему* 
всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи писалъ, и въ челобитныхъ и во 
всякихъ нашихъ дѣлахъ велѣлъ писать противъ сего нашего указу”1 2.

Констатуючи, що від сього часу в московськім урядуванні заводиться 
сей титул на місце давнього “всея Руси”, дослідники, як напр. і сам Аякієр, 
не завсіди звертають увагу на те, що новий сей тричленний титул не засту
пив безпосередньо стару титулатуру. В дійсності перед титулом “Великія и 
Малыя и Бѣлыя Россіи” півтора року вживався той титул, що заступив 
собою титулатуру “всея Руси”: “всея Великія и Малыя Россіи самодер
жецъ”.

Правда, старий титул “всея Руси” держався разом з ним в уживанні, 
але новий “Великія и Малыя Россіи” уживався також, особливо в зносинах 
з Україною, з котрих він і вийшов. І, напр., в згаданій збірці актів походної 
канцелярії царя Алексія, власне, він заступається потім тричленним титу
лом “всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи”. “Вся Русь” з початку була 
розвинена в титул двочленний і потім тільки до нього був уведений третій 
член, “Біла Русь”.

1 Наказ адресований воєводі більському. Такі накази, очевидно, були послані всім 
урядам.

2 Полное собр[ание] законов, №  167.
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II
Титул “всеї Великої і Малої Росії”, так би сказати, піднесено московсь

кому цареві від України. Вживаю сих виразів “так би сказати” тому, що не 
знаю відомостей про який-небудь церемоніальний акт піднесення його, —  
хоч се ще не значить, розуміється, що якогось такого акту й не було в дійс
ності. Але безсумнівним в усякім разі зістається факт, що сей двочленний 
титул вийшов з українських правлячих кругів і цар Олексій прийняв його з 
українських рук. Се можемо вказати доволі докладно.

В просторім справозданні московського посольства на Україну, для при- 
ймлення її під царську руку, ми стрічаємося з сею формулою в привітанні 
московських послів на в'їзді до Переяслава, призначеного для сього акту. 
Воно було виголошене переяславським протопопом дня 31 грудня. В спра
возданні його промова передана в сих словах:

“Радостію исполняемся, благородній царстіи мужіе, всегда зримъ бла
гополучное благородія вашего отъ царскаго пресвітлого величества прише
ствіе, о немъ же слухомъ уха услышевше, мы, меншіе и нижайшіе богомол - 
цы ваю, изыдохомъ, чающе, яко н ы н і Господь Богъ пришествіемъ вашимъ 
усердное желаніе исполнилъ православія нашего, еже совокупитися во еди
но Малой и Великой Россіи подъ единого великодержавного благочестива
го царя восточнаго кріпкою  рукою. Еже мы отверстыми серцы воспріем- 
ше, желаемъ усердно, да не точію сію Господь Богъ нашъ соединитъ М а
лую Росію, но и всего міра царства да покоритъ подъ его царского пре
світлого величества непреборимую руку. Желающе же радостно благоро- 
діямь вашимъ, благопривітствуемъ и духовно цілуемъ; цілующ е васъ, 
царстіи мужіе, съ радостію вамъ глаголемъ: Радуйтеся, сынове Сіона, ра
дуйтеся, горы высокія, радуйтеся, ребра сіверова! Радующе же ся внійди- 
те въ богоспасаемый градъ сей, совітуйте мирная, благая и полезная всему 
христіанству, —  яко да вашимъ благоустроеніемъ подъ его царского пре
світлого величества тихо осіняющима крылами почіеть и наше Малыя Росіи 
православіе”1.

Скільки було особистої інвенції в сім самого отця протопопа, се, розумі
ється, ми не можемо сказати. Але, що власне тут, в Переяславі, при укла
данні угоди з Москвою, ся формула сполучення була прийнята правлячими 
українськими кругами, в тім нема сумніву.

Правда, найближчий своєю датою документ з сею формулою викликає 
деякі сумніви власне в своїй даті. Се грамота гетьмана цареві, де він спові
щає його про довершення угоди з московськими послами. Вона датована “з 
Переяслава дня 8 генваря” і має повний титул. В московській копії він чи
тається так: “Божіею милостію великому государю, царю и великому кня
зю А лексію  Михайловичю всея Великія и Малыя Русій самодержцу”.

^кты ЮЗР, X, с. 206.
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Пок[ійний] Карпов справедливо завважив, що ся грамота не була, мабуть, 
передана московським послам раніше, як 13 січня, бо про се нема звістки в 
справозданні послів і не могла вона бути привезена до Москви гінцем М ат- 
веєвим 17 січня, як се значиться в приказній московській поміті на сій ко
пії1. Може бути, що й дата поставлена заднім числом і грамота була писана 
кількома днями пізніше. Але в змісті її і в тім, що вона була зложена в 
Переяславі дуже скоро після угоди, за кілька день, нема нічого непевного.

Значить, ми можемо прийняти се за факт, що гетьманське правительс
тво приложило цареві сей новий двочленний титул зараз по угоді. Тим біль
ше, що доволі скоро по тім, як сей гетьманський лист, чи взагалі реляції про 
сей новий царський титул могли прийти до Москви, —  московське прави
тельство починає його вже й уживати в своїх зносинах з Україною. Так, 
висилаючи на Україну в місяці лютім свого гінця до гетьмана й митрополита 
з повідомленням про народини у царя сина, воно титулує царя в грамоті до 
гетьмана новим титулом: “всея Великія и Малыя Русій самодержца”, і в 
мовах до гетьмана і митрополита велить гонцеві титулувати царя “самодер
жцем всея Великія и Малыя Росіи” —  хоч поза тим, в самій сій інструкції, 
цар називається старим титулом "царя и в. князя всея Русій”2.

Гетьманське правительство тримається потім і далі в зносинах своїх з 
Москвою сеї титулятури. В грамотах, виготовлених до московського прави
тельства, що мало повезти українське посольство, гетьман також титулує 
царя новим титулом. Грамоти мають дату “з Чигирина 17 дня февраля”, але 
ведуть свій початок правдоподібно ще від переяславських нарад. Се само 
по собі правдоподібно, бо рішено се посольство було тоді й на се ж вказує та 
обставина, що в посольство включено депутацію переяславської міської гро
мади. І знов небезінтересно, що коли се українське посольство прибуло до 
Москви —  в царськім указі з 11 березня, що уставляв церемоніял його 
в’їзду до Москви на другий день, цар Олексій титулується “царем і в. кня
зем всеа Русій”, а в церемоніялі авдієнції сьому посольству, визначеної на 
день 13 березня, він прописаний своїм, так би сказати, українським титу
лом: “Государь, царь и вел. князь Алексѣй Михайловичъ всеа Великія и 
Малыя Росіи самодержецъ, указалъ быти у себя государя на дворѣ запорож
скаго гетмана Богдана Хмелницкого посланникомъ, Самойлу Богданову да 
Павлу Тетерѣ съ товарищи” —  і далі слідує програма авдієнції3.

Ill
Я  підчеркую сю подробицю, що новий двочленний титул вийшов з кру

гів гетьманських і військових, хоч підданий їм був, мабуть, людьми духов-

1 Там же, с. 261.
2 Акты Ю З Р , X , С. 3 0 7 -3 1 1 . 
3Акты Ю З Р , III, с. 429 .
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ними, чи духовного виховання, котрих було в військових кругах безчислен
но. Бо, якби не факти, то можна було б а priori здогадуватися, що він пішов 
з кругів ієрархічних, тому що находження сього титулу, без сумніву, ієрар
хічне.

З ’явився він, як відомо, з поділом старої Київської митрополії в X IV  в. 
Коли в перших роках X IV  в. відокремлено від неї Галицьку митрополію, 
вона тоді ж одержала назву “Малої Руси”, чи в грецькій формі “Малої 
Росії”, г\ Мікрос 'Рюаіа. Тим відріжнювано її від митрополії “всеї Росії”, 
зв’язаної традиційно з Києвом, хоч фактичний осідок митрополита переніс
ся до земель Ростово-Суздальських, до Володимира і Москви1. Тоді ж те
рмін “Малої Руси” став переноситись і на області, що входили в склад сеї 
вилученої митрополії, як означення територіальне, політичне. Так уже в 
1330-х рр. Галицько-Волинська держава зветься Малою Руссю, і кн. Ю рій 
Болеслав в грамоті 1333 р. називає себе “dux tocius Russie Mynoris”*, а в 
звісній петиції до царгородського патріарха 1371 р. галицькі бояри, висту
паючи в справі відновлення Галицької митрополії в імені короля Казимира, 
називають його “королем Ляхії і Малої Росії”; кроЛг|ѵ т г xrję xfję Aa%iaę 
косі Trję Mucpaę 'Pcoaiaę* 2.

Одначе поняття сеї “Малої Росії” зовсім не визначалось виразністю, 
тому що за весь час існування сеї митрополії Малої Росії зіставилось непе
вним. То її фактично касовано, то наново відновлювано, в розмірах дуже 
відмінних, в залежності від політичних комбінацій. В додатку ще поруч неї 
вела таке ж непевне існування “митрополія Литовська”, яка теж, в залеж
ності від політичних відносин, то протягала свої претензії на Київ, Турово- 
пинські землі і навіть Волинь, то вступалась і полишала своє місце саме 
митрополії Малої Росії. Через се в поняття “Малої Росії” то включався 
Київ і Турово-Пинські землі, то воно обмежилось фактично на землях Га
лицько-Волинської держави.

Таким чином на протязі X IV  в. термін “Малої Росії” не встиг відпові
дно стверднути і викристалізуватись, а в X V  віці й зовсім зник з видовні, 
тому що ієрархічний зв’язок між обома митрополіями ( “Малої” і “всеї Руси”) 
розірвався спочатку через розрив ієрархічного зв’язку з  Царгородським па
тріархатом з  боку західної митрополії, а потім так само і східної. М итропо
лити східні і західні, ігноруючи один одного, однаково титулували себе ми
трополитами “київськими і всеї Руси”3, і з тим, виявляючи свою ієрархічну 
основу, виходить з уживання взагалі й термін “Малої Росії”.

‘ Про сей розділ митрополії і вагання в нім докладніше в моїй “Історії України-Руси”,
т. III, с. 2 6 8 - 2 7 4  і V , с. 3 8 5 - 3 9 8 .

2 Рус[ская] историческая] библіотека], V I, с. 125.
3 Про західну митрополію матеріал в V  т. “Історії України-Руси”, с. 4 0 0  і д.
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Випливає він наново, коли київським митрополитам прийшлось зав’я 
зати зносини з московським правительством, головно задля грошевих і вся
ких інших підмог з московського скарбу. З  огляду, що московські митропо
лити, а потім патріархи писались титулом “всеї Руси”, київським митропо
литам незручно було писатись в листах до московського правительства тим 
титулом, який вони уживали у себе дома —  “митрополита київського, гали
цького і всеї Руси”. Уживаючи далі в усіх інших випадках сього титулу, 
титуловані так своїм правительством, вони в листах до московського прави
тельства починають себе наново титулувати митрополитами “Малої Росії”. 
Так, напр., Петро Могила, титулуючи себе (і так титулований завсіди у 
себе) митрополитом київським, галицьким і всеї Руси1, в своїх грамотах до 
московського царя пише себе “митрополитом київським, галицьким і всея 
Малої Росії1 2. Паралельно сьому з ’являється в уживанні і термін “Великої 
Росії” і навіть “Великороссіи” для православних московського патріархату. 
Київські книжники 1620-х рр., напр., уживають сього терміну, коли при
ходиться відріжняти свою, зближену до народної, мову і противставляти її 
старій слов’янській мові, уживаній в московських виданнях3.

Титулом “Малої Росії” титулував митрополита і боярин Бутурлін, при
їхавши до Києва після Переяславської умови, 16 січня 1654 р.:

“Божіею милостію великій государь, царь и в. князь Алексѣй М ихай
ловичъ всеа Русій самодержецъ* васъ, преосвященнаго Селивестра, митро
полита кіевского, галицкого и всеа Малыя Россія, и епископа черниговскаго 
и архимандрита печерскаго и весь освященный соборъ... велѣлъ спросить о 
вашемъ о спасенном пребываніи”...4 Але митрополит Сильвестр Косів ти
тулує царя в своїх промовах старим офіціальним титулом, “самодержця всея 
Руси”, і тим чином засвідчує свою непричетність до проголошення його 
“государем всея Великія і Малыя Руси”, що сталось перед тим в П ере
яславі.

Се й зрозуміло вповні. Митрополит Сильвестр не брав ніякої участі в 
переговорах з Москвою про перехід України під царську руку і всяко від- 
гребався від якої-небудь причетності до сеї справи. В його очах вона, очеви
дно, була небажаною й небезпечною політичною авантюрою. Будучи ієрар
хом могилянського типу, він і по складу своїх понять, і з огляду на свою 
позицію не міг квапитись на се. Подібно, як і Могила, він високо цінив 
правительствену санкцію, одержану Православною церквою від короля Во-

1 Див., напр., в збірці: Голубев, “П.М огила”, т. І, дод[атки], [с.] 85 і дальші.
2 Напр., Акты Ю З Р , III, с. 29 , 65, 7* , 79 й ін.
3 Передмова до Тріодіона 1627 р.: “Cf чуда  не прер'ккуть Великоросси, Болгары и 

Сръби и прочій подобніи намъ въ православіи”.
4 Акты Ю З Р , X , с. 254.
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лодислава*, і, пильнуючи високо тримати канонічний престиж своєї ієрар
хічної власті, з другого боку, вважав потрібним держатись кріпкої лояльно
сті супроти Польської Корони і не брати ніякої участі в яких-небудь дво
значних і явно ворожих виступах супроти неї. І він, і взагалі ієрархічні вер
хи київські, весь час стояли осторонь від козацького повстання, нічим не 
підчеркуючи своєї солідарності з ним. І коли тепер козацька політика всту
пала в нову фазу —  повного розриву з Польською Короною і з ’єднання з 
Московським царством, се, кажу, була в його очах тільки прикра авантюра, 
яка ставила митрополію і його самого в дуже трудне становище. Справді, 
можна вірити оповіданням свідків-киян, що митрополит і духовенство, стрі
чаючи московських послів у Києві, “за слізми світу не бачили, а митропо
лит від жалю аж обумерав”1.

Чим би не скінчилась справа прилучення козацької України до М осков
щини, воно грозило розірвати митрополію і ставило перед київськими ми- 
трополитськими кругами прикру дилему: або зістатись при Москві й стра
тити зв ’язок з західноукраїнськими і білоруськими землями, які зіставались 
в володінні Речі Посполитої, або покинути Київ і зріктись східних україн
ських єпархій, які зіставались під гетьманським рейментом. Коли москов
ські посли, приїхавши до Києва, поручили митрополитові прислати до при
сяги цареві своїх людей, він, і так само печерський архімандрит, рішучо 
сього відмовили, толкуючись тим, що се могло викликати репресії польсь
ко-литовського правительства против православних тамошніх єпархій. Коли 
московські воєводи хотіли зайняти церковні ґрунти під Київську кріпость і 
відзивались до лояльності митрополита, він рішучо відмежувався від уся
ких зв ’язків з  московською зверхністю. Він заявив, що під царську руку не 
просився, посольств від духовенства про се не посилав, “живе з духовенст
вом сам собою, під нічиєю властю”, був підданим королівським, а в будуч- 
чині під чиєю властю Бог йому звелить, під тою й буде, і зовсім не вірить 
тривкості московської зверхності ( “почекайте, та й ждіть собі скорого кін-
ця!”)* 2-

При таких настроях і такій тактиці, розуміється, митрополит і взагалі 
ієрархічні верхи не могли бути ініціаторами плану наділити московського 
царя титулом “государя Малої Росії”, себто українських і білоруських зе 
мель, які входили в склад Київської митрополії того часу. Ся гадка з духов
них чи освідомлених з ієрархічними традиціями кругів могла в тім часі вий
ти тільки незалежно від ієрархічних українських верхів.

^ и с т  протопопа чорнобильського з 22 січня 1654, що переказує сі оповідання —  
“Чтения” московські, 1861, НІ.

2 Акты Ю З Р , X , с. 2 5 7 —2 5 8 ,3 8 9 - 3 9 0 .



12 НАУКОВІ РОЗВІДКИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

IV
Щ о проголошуючи царя государем “Малої Руси” українські політики 

признавали йому право зверхності не тільки на ту “Малу Русь” козацьку, 
за якою потім ся назва прийнялась пізніше, а щось більше, —  на всі землі 
Київської митрополії, се само собою можна б було думати, знаючи історію 
сього титулу. Але можна знайти й більш конкретні вказівки про те.

От, напр., перед нами промова звісного ніжинського протопопа М ак
сима Филимоновича*, проголошена перед царем в вересні 1654 р. Титулу- 
ючи його “всея Великої і Малої Росії самодержцем”, висловлює він утіху з 
того приводу, що Бог дав йому гадку, аби він “расточенныхъ сыновъ русс
кихъ злохитріемъ лятцкимъ воєдино собралъ, раздѣленныхъ составовъ во
едино тѣло русского великого княженія совокупил... дабы преславное имя 
русское въ Малоросіи уничиженно и гноищемъ насильствованія лятцкого 
погребенное воскресилъ и въ первое достояніе привелъ”. Накликає його не 
пожалувати праці “ради освобожденія толикого правовѣрного народу хри- 
стіанского и земли свойственной Русской” з теперішнього її упадку. Описав
ши мізерний стан Києва й Чернігова, додає: “что реку о Львовской земли, 
Подолской, Покутцкой, Подгородской (читай Подгорской), Полѣской, 
Бѣлоруской и о ихъ широкихъ княжествахъ, славныхъ городахъ, в них же 
при державѣ в. князей русскихъ не токмо многое множество людей русс
кихъ, но и благочестіе яко кринъ процвѣтаніе”, і т.д. “Н а кого тогда вся 
Малая Русь толикими бѣдами отъ супостатовъ иновѣрных обложенна, ради 
освобожденія все упованіе свое по Господѣ Бозѣ возлагаетъ, аще не на ваше 
царское величество яко дѣдича, отчича и наслѣдника своего? Вѣмы бо, 
вѣмы, яко многими неисчетными царствьі, государствы, княжествы и зем
лями отъ щедрыя руки Господни пресвѣтлый престолъ вашего царского ве
личества почтенъ есть. Но Малую Русь, истинную землю Рускую, восточ
ное дѣдичьство вашего царского величества, яко изгибшую драхму подоба
етъ вашему царскому величеству изыскати, яко заблудшее овча отъ зубовъ 
жестокихъ звѣрей вырвати” і т.д.1

Тут ясно бачимо, що під назвою “Малоросії”, котру цар мав визволити з 
лядського панування і взяти під свою руку, українські книжники, що нагоро
дили царя сим титулом, розуміли не тільки козацьку Україну, вже визволену, 
а всі українські й білоруські землі. Ясно, що в се поняття входить і Західна 
Україна —  Поділля, Галичина, земля Львівська, Покуття, Підгір’я (Пере- 
мищина в тім), і українсько-білоруське Полісся, а може, й Підляшшя (себто 
треба читати: Подлѣской), і нарешті “Білоруська земля”, себто взагалі біло
руські й українські землі В[еликого] князівства] Литовського.

1 Акты Ю З Р , X IV , с. 175—178. Промова ся, очевидно, була подана цареві в ав
торськім автентичнім тексті, з  його підписом.
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Се й зрозуміло. Великий визвольний український рух 1640—1650-х рр. 
ставив своїм завданням визволити від лядського панування не тільки землі 
українські, а й білоруські, себто всі православні краї Польсько-Литовської 
держави, зв’язані одністю своїх релігійних, культурних і соціальних інтересів, 
ієрархічного зв ’язку і спільністю домагань українсько-білоруського демосу. 
Від перших початків повстання в 1648 р. воно захоплює сусідні білоруські 
території й ватажки його прикладають всі старання до того, щоб підтримати 
тутешній рух та зв’язати його з козацьким, і довго ще потім і пізніше білору
ські землі зістаються в сфері українських інтересів: ще Дорошенко вимовлює 
Україні землі “до Немана”1. Віддаючи Україну під царську руку і сподіваю
чись з царською поміччю довести до краю свою боротьбу з Польщею, геть
ман і провідні українські круги могли собі думати, що аж тепер можна буде 
зібрати всі землі, “де жили руські люде благочестиві і церкви були” безпосе
редньо під гетьманським рейментом, посередньо під рукою царя як верховно
го протектора України. Наділяючи його титулом “государя Малої Росії”, вони, 
мабуть, так і мислили, що за поміччю Москви можна буде об’єднати землі 
Київської митрополії, прилучити їх до козацької України, і таким чином цар 
буде їх зверхником, государем Великої й Малої Руси.

Одначе зараз же найближчі місяці принесли прикрі розчарування в тих 
планах, які українські політики покладали на Москву. Ц ар не хотів вдово
литись тою ролею, яку йому призначили українці, — протектора і сюзерена 
вільної України, який би підпомагав їй своїм військом, користувавсь її по
міччю в своїх потребах, щонайвище —  побирав з неї титулом свого сюзе- 
ренства якусь річну данину і не мішавсь у внутрішні українські справи. Ні, 
цар хотів правити на Україні, а ті землі, які спільними силами здобували 
українські й московські війська, він хотів забирати під свою власть, а не 
лишати під гетьманським рейментом. Се виявилось дуже скоро, вже в літ
ній кампанії 1654 р. на Білорусі, де козацьке військо під проводом Івана 
Золотаренка вело діло до того, щоб прилучити здобуті території до Гетьман
щини і покозачити людність*, а московське правительство сього не хотіло й 
між московськими воєводами і козацькою старшиною почалась явна конку
ренція, яка часами доводила й до явних колізій* 2. Те ж  саме на другий рік 
показалось і в спільних козацько-московських операціях, під проводом 
самого гетьмана і боярина Бутурліна в Західній Україні, і гетьман кінець 
кінцем обірвав тут операції та залишив війну для того, щоб не пустити в 
тутешні городи московських залог*, як того хотіли москалі, а лишити їх 
свобідними від Москви. Так поясняв гетьман шведському королеві3.

'Акты  Ю З Р , IX , с. 167.
2 Про се студії ОЛерлецького: Козаки на Білій Руси в 1654—1655 рр., “Записки” 

львівські, т. X IV , і Герасимчука: Виговщина і Гадяцький трактат, там же, т. L X X V II і д.
3 Архив Ю З Р , III, т. V I, с. 8 7 - 8 8 .
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І от у сих обставинах наступає нова зміна царського титулу, вже, очевид
но, зовсім не з української ініціативи.

V
З  попереднього, думаю, стало досить ясно, що об’єктивних причин для 

переміни двочленної формули “Велика і Мала Русь” на тричленну —  “Ве
лика, М ала і Біла Русь”, властиво, не було. Коли з погляду теперішньої 
термінології може здаватись природним і логічним, що з  об’єднанням Укра
їни з Московщиною з ’явився двочленний титул “Великої і Малої Руси”, а з 
окупацією білоруських земель треба було влучити до титулу і Білу Русь, то 
в дійсності так не було. “Мала Русь” і “Біла Русь” тоді ще зовсім не значи
ли того, що стали значити пізніше. Термін “Мала Росія” покривав собою 
всі українські і білоруські землі, котрі Москва з Україною могли здобути. 
Коли ж прийшла гадка розбити чи обтяти се поняття Малої Руси, увівши 
до титулу нове поняття “Білої Руси”, то на се мусили бути осібні причини, 
і здається, що вони вже виступають з попереднього ясно.

Ц ар проголошує себе в перших днях вересня 1655 р. государем литов
ським, Білої Руси, волинським і подільським*. Се було за місяць після того, 
як здобуто Вильну і цар в’їхав туди, значить, робилось не в чаду успіху, і, 
мабуть, не для того тільки, щоб прикрасити царський титул кількома гучни
ми йменнями. І коли місяць пізніше гетьман, власне, пише шведському ко
ролеві про московські аспірації на західноукраїнські міста, що змусили його 
облишити спільні операції з  московським військом, то се дає нам зрозуміти, 
чому московське правительство вважало потрібним підчеркнути, що цар 
став государем білоруським, волинським і подільським. Н е через піддання 
гетьмана, не з  українських рук прийняв сі землі, титулом “Малої Росії”, а 
здобув їх сам, силою зброї, московської й української. Так, я думаю, треба 
розуміти сей факт, який мав наслідком ту привичну всім нам тричленну 
формулу.

В[елике] князівство] Литовське, Волинь і Поділля в тіснішім царсь
кім титулі не зістались, але Біла Русь увійшла до тої тричленної формули 
“трьох руських народностей”. Ввійшла, одначе, зовсім не як свідоцтво ет
нографічної свідомості, що хотіла зазначити окремішність сеї третьої русь
кої народності, а для того, щоб підчеркнути політичну осібність білоруських 
земель В[еликого] князівства] Литовського від Гетьманщини. М осковсь
ке правительство, ставши на сій позиції, добилось виводу козацьких військ 
з окупованої території, скасування Чауського козацького полку —  хотіло 
так само відібрати й Стародубщину, на тій підставі, що се була теж територія 
В[еликого] князівства] Литовського, тільки гетьманське правительство її 
не дало таки. І скінчилось на тім, що під Малою Росією стала розумітись 
українська Гетьманщина, а під Білою Росією —  білоруські землі горішньо
го Подніпров’я.
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Так згодом викристалізувався й сей, такий же, або й ще більше неяс
ний, ніж назва Малої Росії, термін Білої Руси.

VI

Я  не можу тут ширше застановлятись над його історією. Нагадаю тіль
ки, що в X V —X V I в. назвою Білої Руси на Заході означались північні 
землі в дуже ріжних розуміннях —  то прикладали сю назву до земель ве
ликоруських, то білоруських в нашім розумінні*. Великий князь Іван III, 
фундатор нової московської держави, котрий ще не володів ані кусником 
Білої Руси в нашім розумінні, називавсь володарем Білої Руси. Офіціальна 
хроніка папської курії, записуючи його посольство і грамоту до папи, при
несену 1472 р., так перекладає її вступну фразу: Великому Сікстові, папі 
римському, наставникові, Іоанн князь Білої Руси чолом б’є1. Коли навіть 
прийняти, що не сам в[еликий] кн[язь] назвав себе князем Білої Руси, а 
так його, примінюючись до сучасної географічної термінології, назвали пе
реводчики, все-таки зістається фактом, що тут під Білою Руссю розумієть
ся Велика Русь теперішньої термінології* 2. Письменники X V I в. називають 
Білою Руссю то землі нововідібрані Москвою від В[еликого] князівства] 
Литовського, себто Смоленщину, то саму Московщину. В наведеній про
мові Филимоновича під Білою Руссю розуміється щось близьке до того, 
що ми вкладаємо тепер в се поняття. Але в Москві, якраз навпаки, “Білою 
Руссю” тоді залюбки називали Україну. Біла Русь значила у московських 
книжників руські землі Польсько-Литовської держави, українські і біло
руські, “білорусці” —  цивільну, так би сказати, людність, в протиставленні 
до козаків, котрих звали черкасами, “білоруське письмо” —  мову і письмо 
українське (і білоруське також) і т. ін.3

І от, коли московське правительство захотіло означити якоюсь окреміш- 
ною назвою землі горішнього Подніпров’я, воно взяло назву “Білої Руси”

Велика, М ала і  Біла Р усь

j Annales Ecclesiastici ubi clesinit card. Baronius auctore Oderico Raynaldo, X , c. 538  —  
автор цитує грамоту, писану lingua ruthenica, посилаючись на рукопис ватиканського архі
ву: Magno Sixto Pontifici Romano institutori Ioannes dux Albae Russiae percussa manu fronte 
reverentiam exhibet.

2 Сю назву “Білої Руси” пробували пояснити в зв’язку з назвою “Білого царя”, —  як 
у турецьких і монгольських народів і в самім великоруськім народі називавсь московський 
цар в значінні свобідного, самостійного, в зв’язку з таким уживанням слова “білий” в 
противставленні до “чорного” ( “обілити” —  увільнити від податків, “біломістці” —  сво- 
бідні від податків і т. ін.).

3 Напр., білоруським письмом звуться в московському приказі грамоти Хмельниць
кого і Виговського —  Акты Ю З Р , III, с. 5 9 9 —600; IV, с. 6; VII, с. 303 і т. ін. “Б'йлорусцы 
изъ Кіева, Б’Ьлой Церкви и ин. городовъ къ Черкасамъ пристаютъ” —  Там же, III,
с. 22 9 , пор. 267; VIII, с. 277  2 78  й ін.
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в тім розумінні, яке вкладалось в се поняття в книжних кругах українсько- 
білоруських, і сей ужиток остаточно і вплинув на викристалізування і виш- 
ліфування всіх трьох термінів: Великої, Малої й Білої Руси.

Кінець кінцем вони набрали характеру етнографічного, національного, 
але початок їх був зовсім не етнографічний, і значіння свого вони набрали 
під впливом чисто політичним. Се й хотів я вияснити в сій своїй статті.

Тема, тут поставлена, мала розглядатись в IX  т. моєї “Історії України- 
Руси”*. Коли робота моя над нею перервалась, я, сидячи в Казані* і не 
маючи змоги займатись роботою над самою “Історією”, задумав обробити 
сю тему в осібній статті і взявсь до неї літом 1915 р. Стаття зісталась поча
тою і недокінченою, коли мене переведено до Москви, де я міг зайнятись 
більш важною для мене роботою —  докінченням V III тому. Дописую її 
тепер і випускаю, не маючи змоги зайнятись ближче деякими порушеними 
тут питаннями. Може, висловлені в сій статейці гадки спонукають кого- 
небудь зайнятись ближче згаданими тут справами. Напр., цікаво було б 
прослідити уживання і значіння термінів Великої, Малої і Білої Руси в укра
їнських і московських кругах до 1654—1655 рр. і зібрати більш матеріалу 
про обставини, в яких наступило їх проголошення. Я  не можу сим зайня
тись, але вияснення їх має свою вагу для зрозуміння і сучасних відносин і 
пізнішої національної ідеології.

17.X L  1917
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СПОЛУЧЕННЯ УКРАЇНИ З  МОСКОВЩИНОЮ в 
НОВІШІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Критичні замітки

І
Хоч історія України X V II віку, зверхня, політична, взагалі звертала на 

себе пильну увагу дослідників і має велику літературу, головно сю увагу 
притягали до себе, по старій традиції X V II—X V III в., відносини польсько- 
українські —  велика боротьба за визволення України і тяжкі удари, задані 
нею Польській державі. Поруч сеї ліквідації старих політичних відносин 
нові відносини і зв’язки, зав’язані під час сеї боротьби між Україною і М о
сковською державою, менше звертали на себе уваги, хоч тут лежали зав’я 
зки тих обставин, які визначали дальшу дорогу українському життю на пі
зніші століття.

Ріжні причини, внутрішні і зовнішні, впливали на таке нерівномірне 
трактування сих двох сторін українського життя; спинитися на них і поста
ратися вияснити було б навіть досить інтересно з становища історії україн
ського духового життя за минуле десятиліття. Але тут на них не буду зоста- 
новлятися; хочу тільки підчеркнути, як багато ще зістається невиясненого в 
сих відносинах по нинішній день.

З  тим більшою радістю приходиться витати кожну серйозну працю на 
сім полі. В українській літературі останні роки після розвідки М.Є.Слабченка 
“Малорусский полк” (1909), де він не раз мусив доторкнутися українсько- 
московських відносин X V II В ., принесли тільки статтю О л. Попова в “Л і
тературно-науковім вістнику” (1914, кн. І): “Ю ридична природа злучення 
України з Москвою в 1654 році”*. Але дещо прийшло і з російського боку. 
Свого часу обговорював я ( “Україна”, 1914, II) інтересний екскурс, присвя
чений історії автономії України в книзі Нольде “Очерки русского госу
дарственного права” (1911)*. Одного року з ним вийшов III том “Истории 
России с древнейших времен” М .М .Покровського, де чималий розділ при
свячено “боротьбі за Україну” в X V II в. (Борьба за Малороссию, с. 1—74: 
Западная Русь X V I—X V II в.; Казацкая революция; Украина под москов
ским владычеством). Написаний для широкої публіки, як і ціла праця, з 
певного становища (історичного матеріалізму і “класової боротьби”), він 
дає чимало інтересного і з користю буде прочитаний кожним, хто ближче 
інтересується сею добою. Потім (1912 р.) почалися недокінчені ще “О чер
ки социальной истории Малороссии” В. Ол. Мякотина —  в “Русском бо
гатстве”*. Потім в “Русских записках” 1915 року друкувався третій розділ 
сеї праці: “Свободные войсковые села и владельческие имения в Левобе-
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режной Малороссии X V II—X V III вв.”, закінчений в X I книжці*. З а  ним 
мають піти ще два розділи, присвячені сформуванню селянської верстви і 
обезземеленню, чи позбавленню прав на землю її. Праця ся, хоч присвяче
на соціально-економічним відносинам, раз у раз мусила доторкатися полі
тики московського правительства, бо якраз під покровом і егідою, з невід- 
мінною не тільки санкцією, але й важкою участю його переходили сі соціа
льні процеси, а соціальна політика московського правительства стояла в ті
снім зв ’язку з загальною політичною програмою щодо України. О тже, пер
ші розділи праці були спеціально й присвячені політичній стороні сполучен
ня України з Москвою. А  тепер маємо книжку Розенфельда про прилучен
ня України до Росії і її становище супроти імперії до повного скасування 
української автономії при кінці ( И.Б.Розенфельд. Присоединение М ало
россии к России (1654—1793). Историко-юридический очерк. —  Труды 
студентов экономического отделения Петроградского Политехнического 
института Имп. Петра Великого, №  16, Петроград, 1915, с. 191).

Се студентська праця з семінарія міжнародного і державного права проф. 
Б .Н ольде і В .Гессена в Петербурзькій політехніці*. Читана в нім початко
во в 1909 р. і , очевидно, написана під впливами проф. Нольде, що саме тоді 
займався історією української автономії, вона стоїть в тіснім внутрішнім 
зв ’язку з згаданою вище працею його. З  певними відмінами, більше або 
менше самостійно розвиває його ідеї, опираючи їх на ширшім історичнім 
матеріалі (дуже скупо використанім в праці проф. Нольде), та заповнює 
деякі прогалини. Титул книги не вповні відповідає змістові, бо мова в ній 
іде не про саме тільки сполучення України з Москвою, як може здаватися 
на перший погляд, а й про їх відносини до самого кінця X V III в. “П оста
вивши перед собою питання про юридичну природу сполучення Малоросії 
з Росією, ми змушені були логічною неминучістю переглянути всю історію 
Малоросії, починаючи від моменту сполучення”, —  поясняє автор при кін
ці. “Але даючи певну юридичну кваліфікацію сього сполучення, ми побачи
ли не меншу потребу спинитися також і на аналізі політичного і суспільного 
устрою малоросійського громадянства за часи його відокремленого держав
ного, або державно-подібного буття ( “обособленного государственного или 
государство-подобного бытия”) (с. 171). Рамці роботи таким чином розсу
нено дуже широко і се не могло відбитися на її вартості, бо через се власти
вим завданням її уділено менше місця і уваги, ніж би то було потрібно —  
трактовано їх побіжно, без бажаного поглиблення. З  тим усім, одначе, кни
га ся глибше, ніж яка-небудь досі, входить в важні питання, зв ’язані з  спо
лученням України з Московщиною, і на її поглядах хочу головно спинитися 
в отсих замітках, при нагоді зачіпаючи й інші, висловлені іншими дослідни
ками.
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II
Книга д. Розенфельда поділяється на три частини. Перша глава (М а 

лороссия —  государство и присоединение ее к России, с. 3 —43) присвяче
на виясненню тез, що Україна перед сполученням з Москвою була держа
вою, і сполучення її з Москвою мов сполучення двох держав на основі умо
ви, договору. Сей договірний характер сполучення підчеркнув уже в своїй 
праці проф. Нольде (с. 291—292); д. Розенфельд розвиває і скріпляє тіль
ки новими доказами сю тезу (с. 31—33). Натомість головну увагу звертає 
на вияснення першої —  про державність України в момент сполучення, 
вказуючи на те, що досі історики, називаючи Україну Хмельницького дер
жавою, не старалися ближче довести свій погляд. “Вопрос о том, была ли 
Малороссия государством или же она оставалась только восставшей частью 
государства —  совершенно в литературе не исследован, несмотря на то, что 
положение Малороссии в период 1648—1634 гг. определило положение ее 
и в дальнейшем” (с. 3).

Ставлячи своїм завданням вияснення сеї тези, він доводить, що “в 
Малороссии Хмельницкого налицо все три составных элемента государст
ва, —  мы видим единую территорию, единый народ и верховную власть, 
до 1650 г. неограниченную и независимую, а с этого года фиктивно призна
ющую над собою сюзеренитет турецкого падишаха”. Автор посилається при 
тім на слова Єлінека в російськім] перекладі (П раво современного] го
сударства], 1903, с. 179)*: “Образование нового государства представля
ется завершенным, когда несомненно фактически имеются налицо все су
щественные элементы государства и образовавшееся таким образом обще
ние в состоянии проявить себя как государство. А  это должно быть призна
но в том случае, когда его органы фактически осуществляют власть и этой 
власти фактически повинуются” (с. 8 —9).

Я к на момент, коли ся нова держава з ’явилася “когда же это новое го
сударство возникло и как оно образовалось?”, автор вказує на присилання 
посольств до Хмельницького сусідніми державами: “Після побід 1648 р. у 
Хмельницького з ’явилися посли від усіх сусідніх держав поздоровити його 
з побідами і новим становищем. Прибули посли не тільки від Молдови, 
Валахії, Угорщини, але й від Туреччини, Московії, а з початком 1649 р. 
приїхали й польські комісари. Всі посли привезли Хмельницькому багаті 
дарунки, подавали йому союз і протекцію —  всі хотіли використати міцну 
(окрепшую) силу Малоросії”. “Это было международным признанием но
вого государства” (с. 9).

Територію сеї держави автор бере з переяславських переговорів Х м ель
ницького з комісарами —  “реки Горынь и Припять, а от Брацлавского и 
Подольского воеводств по Каменец” (с. 4). Для вияснення того, яка була 
людність сеї держави, він пускається в міркування про історію сформуван
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ня української народності, доволі фантастичну, яка кінчиться тим виводом, 
що “к моменту восстания Хмельницкого” українська людність уже асимі
лювала всі свої ріжноплеменні інгредієнти і стала “единым и целостным 
этнографическим племенем” (с. 6). В кінці характеризує зверхню власть 
сеї держави —  гетьманську власть Хмельницького як “власть неограни
ченного властителя” (с. 7). «Хотя рада —  народное собрание, —  вверяю
щая власть выборным чиновникам, —  является органом власти, стоящим и 
над гетманом, хотя de jure все власти действуют от имени “Войска Запорож 
ского”, но первый гетман, он же и последний во времени глава Малороссии, 
как самостоятельного государства, раду собирает редко, полковников наз
начает сам”» (с. 8).

Все се, розуміється, в значній мірі вірно, тільки автор насамперед бе
реться переводити свої тези способами дуже мало науковими, по-друге —  
він безнадійно мішає відносини фактичні з певними правними формами. 
Х оч в порівнянні з студією проф. Нольде він і старався, очевидно, пошири
ти свій науковий апарат, але недалеко пішов в сім напрямі. Документальний 
матеріал грає в його аргументації другорядну ролю, і там навіть, де він має 
перед собою джерело, він залюбки підмінює його якою-небудь парафра
зою. Так, напр., з польських матеріалів для Хмельниччини він знає тільки 
збірку “Памятников” К иївської] комісії*, але хотячи опертися на надру
кованім там дневнику переяславських переговорів*, він замість використа
ти можливо докладно бодай се джерело, посилається на статтю проф. Єфи- 
менкової, яка “признает приезд послов актом международного признания 
нового государства”*, і наводить на потвердження ще цитату з  Ріґельмана! 
Величкові оповідання служать авторові дуже важною опорою для його ви
водів; він і починає свою працю цитатою з нього, і трактує його оповідання, 
як і ріжних інших українських літописців, не як культурно-історичні доку
менти свого часу, а як правдиві джерела для історії Хмельниччини, і то ще 
правно-державних фактів і норм*! В юридичній розвідці все се робить дуже 
дивне вражіння.

Так само і мішання фактичних відносин і правних форм. Я к  я вже 
сказав, автор визначає українську територію на основі переяславських пе
реговорів. “Хмельницкий так определяет границы самостоятельной М а
лороссии —  река Горынь и Припять, а от Брацлавского и Подольского 
воеводств по Каменец” (слідує дуже загальна цитата з “Памятников”, і 
за нею —  Величко, Грабянка, Костомаров), і по тім категоричне: “Такова 
была территория нового государства”. А  в дійсності ми маємо тут тільки 
означення демаркаціонної лінії, котрої не мають на час перемир’я (до Зеле
них свят 1649 р.) переступати польські війська*. Се треба було й зазначити.

Ідеальна територія “самостоятельной Малороссии” за Хмельницького і 
потім —  за Виговського і Дорошенка обіймала всю етнографічну українсь
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ку і навіть —  в більш сміливих планах —  простиралася і на білоруські 
землі (се знаходить своє психологічне, ідеологічне об’яснення в традиційній 
ролі козацького війська як оборонця і патрона грецької віри у всій П ольсь
ко-Литовській державі, а практичний підклад давали тісні зв’язки білору
ських земель з українськими і спільність інтересів тих же суспільних елемен
тів, які тягнули до козаччини на Україні — через те від початків Хмельнич
чини ріжні проводирі повстання старалися поширити його на білоруську 
територію, і пізніше, під час московської анексії Білорусі військові україн
ські круги хотіли затримати під козацьким регіментом сусіднє білоруське 
Подніпров’я). Фактичні ж межі гетьманського регіменту в ріжних момен
тах були змінні, в залежності від воєнних успіхів, і се треба було авторові 
зазначити, щоб не ставити під небезпеку критики всю конструкцію україн
ської державності.

Щ е менше уґрунтоване його противставлення “самостоятельной М а
лороссии” перед роком 1654 пізнішому її політичному буттю. Формально 
взявши, Хмельницький і в попередніх роках не був незалежним володарем. 
Д[обродій] Розенфельд тут завважає тільки піддання Хмельницького під 
протекторат султана в 1650 році і як ми бачили —  до 1650 р. власть гетьма
на вважає необмежною і незалежною, а по 1650 р. —  фіктивно васальною. 
Але в дійсності 1650 рік не грав тут ніякої ролі. Україна була фактично 
самостійною державою за все гетьманство Хмельницького, до 1650 р. і пі
сля нього. Але формально, так само до 1654 р. і після нього, Запорозьке 
військо титулувало себе “військом короля його милості” —  поки не стало 
“військом його царського величества”.

Я  не буду спинятися тут на подіях 1648 року, коли військо і сам Х мель
ницький особливо підчеркували свій легітимізм, свою лояльність супроти 
короля, а ні на часах по Зборівськім трактаті, коли вони дуже старанно —  
як не щиро, то про око пильнували заховати modus vivendi [уклад життя], 
уставлений сим трактатом. Але дуже характеристично, що навіть тоді, коли 
військо зводило рішучо боротьбу з Польщею —  що несподівано урвалася на 
сім трактаті, воно все-таки формально не переставало себе титулувати “вій
ськом його королівської] милості” (див., напр.: Акты Ю З Р , III, дод. 5 2 ,5 4 ). 
Воно зводило боротьбу з польським режимом, з магнатами, які зробили 
короля своїм невільником, не давали йому стати тим, чого хотілося війську —  
щоб він був “королем руським”, —  але не розривало з ним. Се не пере
шкоджало війську шукати помочі сусідніх держав, віддаватися під їх опіку 
і протекцію. Вони в сім і в тім зіставалися вірними своїй традиції*.

Вже від давніх часів, від Дмитра Вишневецького і потім, у козаків за- 
корінилося поняття, що військо козацьке може продавати свою службу кому 
хоче з сусідніх держав, може вести свою заграничну політику, не оглядаю- 
чися на правительство польське (див.: Історія України-Руси, V II, с. 140).
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І правительство польське настільки признавало за ним се право, що при 
переговорах з Москвою 1634 р. воно в інтересах козацького війська навіть 
хотіло включити в трактат, що від московського правительства має “по дав
ньому” іти річна плата козацькому війську (Ibid., VIII, с. 207). Захована 
умова козацького війська з Щ аґін-Ґіреєм з 1624 р. —  се справжній союз
ний трактат між двома рівнорядними контрагентами, Кримом і Запорозь
ким військом, з  повним ігноруванням якої-небудь залежності війська від 
Польщі чи польської політики (т. V II, с. 517), а переказана сучасником 
відповідь, дана козаками кілька місяців пізніше польському правительству 
на його пригадки про згоду Польщі з Туреччиною, що се згода короля, а не 
козаків ( “знають, що король зволив узяти перемир’я з цісарем турецьким, 
але не вони” —  Ibid., с. 533), виразно підчеркує його незалежність.

Таким чином та “самостійність”, котру д. Розенфельд веде доперва від 
подій Хмельницького, мала свою досить довгу і давню історію. Вона була 
тільки урвана козацькою неволею 1638—1647 рр., але воскресла наново з 
повстанням Хмельницького, і в перших початках повстання він і його стар
шина стояли на тім же ґрунті, що і в 1620—1630-х рр. В 1648—1650-х рр. 
се було “військо його королівської] милості”, яке шукало собі союзників і 
протекторів, де могло, для піднятої боротьби з режимом Корони, і тільки 
поволі усвідомляло собі, що великі, ніколи не бувалі воєнні і народні сили і 
всякі інші ресурси дають йому змогу і обов’язок ставити собі і реалізувати 
завдання ширші, принципіальніші*.

Дійсно весь час правління Хмельницького (трохи навіть довше) ідея 
української державності іде вгору, хоч і зиґзаґувато —  опадаючи під тис
ком неприхильних обставин і знову підіймаючись. Від привілегій козаць
ких: козацького імунітету, козацької території, власті військової вона йшла 
до всенародної національної української держави. Трактати підданства, які 
Хмельницький укладав за сей час, не перебивали сього ходу, бо фактично 
козацька Україна весь час не переставала бути самостійною державою. 
І тоді, коли Хмельницький нібито наново піддавав Україну Польщі, поль
ські достойники і пани могли реалізувати свою власть на козацькій території 
лише доти і настільки, наскільки допускало і позволяло се військо (геть
ман). Трактат 1650 р., що оформив протекцію Порти над Україною (яка 
свої початки вела ще з першого року повстання), не нарушив фактичної 
самостійності України; се справедливо признає Розенфельд. Але не ясно і 
не умотивовано у нього, в чім кладе він кардинальну ріжницю між умовами 
Хмельницького з Польщею і Портою і умовою з Москвою. Та й у самого 
його нема одностайності в погляді.

Н а с. 23 він починає: “В 1654 г. самостоятельная Малороссия прекра
тила свое существование” (с. 23) і починає виясняти причини розриву Укра
їни з Польщею. Але “Малороссия, отделившись вследствие указанных со
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циальных, религиозных и политических причин от Польши, не могла долго 
просуществовать самостоятельно” —  географічне положення України не 
давало їй можливості самостійності, —  повторяє він давно висловлену гад
ку (с. 24). «Не порывая фиктивной вассальной зависимости от Турции, 
Хмельницкий начал хлопотать о “протекции М осквы”» (с. 35). П ід протек
цію турецьку він піддався в 1650 р., не добившися помочі від Москви, а в
1653 р. змушує Москву до бажаного рішення погрозою піддатися Туреччи
ні (с. 2 6 —27). «Малороссия, отделившись от Польши, прожила самостоя
тельной государственной жизнью шесть лет; за это время Хмельницкий 
уже привык к своему “царственному” положению ( Соловьев, История, т. X , 
стр. 1619); он держится совершенно независимо, но ему более, чем кому- 
либо была ясна невозможность долго устоять одному, и волей-неволей в
1654 г. ему пришлось ликвидировать свои отношения с Москвой» (с. 29).

Але закінчуючи свій огляд політики Хмельницького, при кінці І розді
лу (с. 43) автор завважує: «Рассматривая те итоги, которые оставила эпоха 
Хмельницкого, эпоха, когда Малороссия жила самостоятельной государст
венной жизнью, юридически до присоединения, а фактически и после, мы 
должны отметить, что основные тенденции всей последующей истории М а
лороссии наметились уже в это время. Невозможность самостоятельной, 
независимой жизни стала ясной после 6-летней жизни “без государя” (речь 
Б.Хмельницкого на раде 8 января); необходимость жить под защитой дру
гого, сильного государства, была сознаваема всеми. Впервые сошлись на 
мысли о Москве, но это мнение не было единодушным, и в протесте киев
ского митрополита и некоторых полковников, отказывавшихся присягать, 
таился залог будущих шатостей и измен».

Таким чином автор признає тут, що фактична самостійність України 
проіснувала до самої смерті Хмельницького, акт 1654 р. не змінив тут бага
то, не відібрав сеї фактичної самостійності. Автор противставляє сій фактич
ній самостійності самостійність “юридичну” —  але й тут акт 1654 р. не 
зміняв, властиво, нічого. Ведучи рішучий розрив України з Польщею від 
повстання 1648 р., автор незрозумілим способом ігнорує всі пізніші угоди і 
трактати і не добачає в них, як і в трактатах з Туреччиною, обмеження 
юридичної самостійності України, такого ж, як і в акті 1654 р. Тим часом 
все се явища одного порядку, і як ті раніші трактати в поняттях козацького 
війська не мали в’язати його свобідного розпорядження собою, і посторон- 
нім державам (в тім і Москві) не перешкоджали трактувати військо як са
мостійну політичну силу й зноситися з  Хмельницьким, як самостійним во
лодарем, —  так і трактат 1654 р. не мав тут ніякого особливого значіння.

Він фактичностям вихідним моментом повільного обмеження українсь
кої самостійності, і з ретроспективного становища набирає справді іншого, 
важнішого значіння, ніж інші трактати. Але для сучасників мав рішуче зна
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чіння фактичний стан речей і власне самопочуття, потяг до самостійності 
українського громадянства, чи війська, а в них акт 1654 р., очевидно, не 
мав зовсім такого переломового характеру, якого надають йому ретроспек
тивно дослідники*, в тім числі і автор “Отпадения Малороссии”.

III
Друга глава праці д. Розенфельда —  “Юридическое положение М а

лороссии после присоединения к России в 1654 г.” (с. 4 4 —75) головно при
свячена актові 1654 р.: ріжним поглядам дослідників на правну природу 
сього акту і власній кваліфікації його автором (так що титул не вповні від
повідає змістові, бо тільки на кінцевих сторінках автор кидає погляд на піз
ніші відносини).

З  огляду, що в літературі, по словам автора, були перебрані всі типи 
сполучень держав (государственных соединений), відомі в науці держав
ного і міжнародного права, і під них підводжувано сполучення України з  
Московською державою на основі акту 1654 р. (с. 97 ), він насамперед пе
реходить самі сі типи і їх прикмети, як вони уставляються сучасною науко
вою літературою: унію персональну, унію реальну, васальство, прилучення 
або інкорпорацію, повну і неповну, або “інкорпорацію на особливих умо
вах” (с. 45—57), і потім перебирає ті характеристики правно-державного 
характеру сполучення України з Московською державою, які були досі по
дані в літературі.

Поглядові пок[ійного] проф. Сергеевича, що се сполучення було персо
нальною унією, він противставляє насамперед аргумент ак[адеміка] Д ья
конова, що се сполучення має характер вічний*; далі вказує на те, що само
стійність України підпала певним обмеженням при сполученні, нарешті —  
що в фізичній особі монарха не сполучалось дві юридичні особи царя мос
ковського і гетьмана українського (с. 6 0 —62).

Против погляду ак[адеміка] Дьяконова на се сполучення як унію реа
льну автор вказує на те, що право самостійних міжнародних зносин для 
гетьмана противиться принципам реальної унії, що обидві держави не ма
ють спільних органів і інституцій, що —  нарешті —  між ними нема рівно
сті: в деяких питаннях Україна займає супроти Москви становище підвлад
не (с. 6 2 —63).

Стаття О л. Попова, написана з того самого становища, зісталася 
д. Розенфельдові незвісною*, бо в літературі він не йде далі 1911 р. (ба, 
українською і взагалі не користується). Незалежно від ак[адеміка] Д ьяко
нова д. Попов также підводив зв’язок України з Москвою під поняття реаль
ної унії, але він ставив тільки дилему: унія персональна чи реальна, не раху- 
ючися з  іншими формами сполучення, —  як васальство, або автономія в 
понятті проф. Нольде, і также, як і ак[адемік] Дьяконов більше важив на
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критику погляду Сергеевича, ніж на аргументацію своєї гадки про реальну 
унію, і оскільки аргументація д. Розенфельда могла б уважатися влучною 
супроти погляду ак[адеміка] Дьяконова, може вважатися такою ж  і супро
ти аргументів д. Попова.

Більше промовляє до розуму д. Розенфельдові погляд на становище 
України як васальне, розвинений особливо Коркуновим і в меншій мірі С о
кольським, а новішими, часами підтриманий Слабченком і Мякотиним*. 
Д[обродій] Розенфельд завважує: «М ы должны признать, что действи
тельно, почти все элементы, характеризующие собою понятие зависимого вас
сального государства, имеются в наличности в актах присоединения 1654 г. 
И  положение Малороссии по жалованной грамоте 1654 г. весьма сходно с 
положением Болгарии, которая до образования в 1908 г. самостоятельного 
царства была типичным примером и образцом вассального государства. 
Проследим это сходство. Как там, так и здесь нет непосредственного гос
подства сюзерена над территорией и населением этих государств, а господ
ство осуществляется чрез подчинение правителя (в Болгарии —  князя, в 
Малороссии —  гетмана) сюзерену; сюзерен, высшее государство, господс
твует над вассалом правителем, а этот последний только осуществляет не
посредственную власть над территорией и населением зависимого государ
ства; затем, и то, и другое государство в пределах, определяемых государе - 
твом-сюзереном, совершенно самостоятельны и независимы и пользуются 
даже правом международного представительства; самая же зависимость 
сказывается в уплате ежегодной дани (ст. I и ст. IX  Берлинского трактата 
1878 г.*), в обязанности верности и послушания, в ограничении междуна
родно-правового характера (так Болгария не имеет права заключать дого
воров против интересов Порты, но договоры, заключаемые Турциею, обя
зательны —  ст. V III Берлинского трактата —  для Болгарии); во всем этом 
несомненное сходство Болгарии, которая считалась классическим образцом 
вассального государства, с Малороссией; сходство доходит до того, что из
бираемый правитель-вассал утверждается, признается высшим государст
вом, как в Болгарии, так и в Малороссии, где в случае смерти гетмана дол
жно отписывать в Москву, для приведения нового гетмана к присяге на 
“верность подданства”» (с. 6 9 —70).

Одначе і під васальство автор не вважає можливим підвести Україну 
1654 р. Один аргумент він повторяє за ак[адеміком] Дьяконовим: що при 
васальстві людність присягає своєму правителеві-васалові, а сей —  сю зе
ренові, тим часом українська людність присягала цереві, а не гетьманові. 
Другий дає від себе, що, мовляв, васальна залежність має спиратися не на 
умові, а односторонній волі сюзеренної держави, тим часом Україна прилу
чилася на основі договору. Нарешті ще один аргумент против васальної теорії 
бачить він у тім, що —  як він каже —  “исторический путь вассальных

3М. Грушевський. Т-9
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государств, их, так сказать, историческая традиция —  разрыв вассальной 
связи и образование независимого государства”, а Україна якраз пішла на
впаки —  до повної утрати самостійності (с. 6 7 —68).

Б ез довгої аргументації відкидає він також гадку проф. Єфименко- 
вої, що Україна була під протекторатом Москви* —  вказує тільки, що акт 
1654 р. уставляв для України “не отношения политической зависимости, а 
отношения и политической и финансовой подчиненности” (с. 58).

Характеристику відносин України до Москви, дану його професором 
д. Нольде, як “самоуправление, покоящееся на собственном, а не дарован
ном государственном праве”, д. Розенфельд готов признати в основі своїй 
вірною, але не пристає на термін автономії, а кращою вважає стару катего
рію, закинену новішими дослідниками державного права —  неповної інкор
порації, або інкорпорації на певних умовах. Він пише:

«Действительно, чем является “самоуправление на собственном праве” 
при признании, что Малороссия была до 1654 г. государством. (А  это, по- 
видимому, признает и проф. Нольде, когда говорит, Ibid., с. 289, прим. 89: 
“Р аз Малороссия не была завоевана, единственным средством присоеди
нения был именно договор”, но договор предполагает двух субъектов, од
ним из которых и была Малороссия государство; если бы она не была тако
вым, то Москва юридически должна была договориться с Польшей, а не с 
Малороссией). Конкретно вопрос рисуется следующим образом. Малорос
сия отделилась от Польши, получила международное признание и стала 
государством; в силу исторических условий она присоединилась к московс
кому государству, которое сохранило Малороссии широкие права, истори
чески ей присущие; Московское государство до поры до времени “допуска
ло” эти права, но когда Малороссия в силу внутренних междуусобиц осла
бела, а на русский престол вступил человек железной воли, всюду осущест
вляющий свою несокрушимую энергию, самостоятельность Малороссии 
была уничтожена» (с. 71).

Се становище України, від акту 1654 до 1780-х рр., автор і підводить 
під поняття неповної інкорпорації. При тім, одначе, суперечить сам тому 
означенню, яке дає він сьому термінові раніше, в теоретичній частині своєї 
книги (с. 53): тут як прикмету інкорпорації він вказує се, що інкорпорована 
держава тратить міжнародну самостійність і незалежність, —  вона може 
заховати тільки свою державно-правну самостійність, і се автор називає 
неповною інкорпорацією. Але Україна актом 1654 р. була тільки обмежена 
в своїх міжнародних правах, а не позбавлена зовсім їх —  прав зносин з 
іншими державами. Фактично ж, як признає автор, в 1654—1657 рр. Укра
їна зіставалася вповні самостійною державою і дуже дивно виглядає се, коли 
(на с. 72) автор заявляє: “В присоединении 1654 года мы имеем дело с переход
ной ступенью от неограниченной самостоятельности к полной зависимости”.
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До “полной зависимости” було ще далеко. Тільки в 1670—1680-х рр., як 
одмічає сам автор, “у Малороссии отнимается ее важное право международ
ных сношений” (с. 73), себто одпадає та прикмета, з котрою, по його власній 
гадці, не можна говорити про ніяку інкорпорацію, повну чи неповну.

Автор завважає, що сей момент Сергеевич називав “вторым соедине
нием Малороссии с Россией”, —  “но здесь уместнее говорить о процессе 
инкорпорации и об одном из ее этапов, чем о втором соединении (унии), 
когда и первого то не было”, —  зазначає він (с. 73). В дійсності, з його 
становища переяславські статті 1654 р., на котрі він вказує, можна б при
ймати хіба за початок, а не за етап інкорпорації. Але й се ледве чи було б 
оправдане, і в дійсності початки інкорпорації, дуже ще “неповної”, мабуть, 
ніяк не можна починати раніше 1708 р. —  коли односторонньою волею 
імператора] Петра порушено договірний характер українсько-російського 
сполучення, який витримувався доти весь час.

Так саме, як і проф. Нольде в своїй книжці (д. Розенфельд, властиво, 
стоїть на тім же становищі в оцінці значіння акту 1654 р. і витворених ним 
відносин —  тільки дає їм інше державно-правне значіння), так і д. Розен
фельд —  тільки ще більш рішучо і виразно, центр ваги кладе на той ужи
ток, який зробило з тих актів і відносин правительство російське: ретроспек
тивно ним освітлює він і оцінює значіння акту 1654 р. Виступаючи проти 
поглядів тих істориків права (як Владимирський-Буданов і Дьяконов), які 
в акті 1654 р. бачили певне відхилення від традиційної централістичної мо
сковської політики, він завважає:

«Это отступление было только временным и было вызвано силою меж
дународного положения Малороссии. Хотя в жалованной грамоте 1654 г. и 
в переговорах за январь-апрель 1654 г. постоянно говорится: “и им бы, т. е. 
гетману и всему войску запорожскому на нашу государскую милость быть 
надежным”, но надежда не оправдалась; все казацкие вольности и приви
легии были уничтожены, и некогда вольная свободная Украйна преврати
лась в инкорпорованную провинцию русского государства. Присоединение 
1654 г. было только начальным актом того процесса инкорпорации, полного 
поглощения самостоятельности Малороссии, который растянулся слишком 
на 125 л. и закончился в 1781—1786 гг.» (с. 75).

Ми бачили вже вище сю дальшу історію українсько-російського зв ’я з 
ку як аргумент против теорії васальства, тепер вона виступає як аргумент за 
теорію інкорпорації. Але ужиток, який робить з певного акту, договору одна 
сторона, зовсім не рішає про його юридичне значіння, яке він мав і повинен 
був мати в своїм принципіальнім характері. Д[обродій] Розенфельд як вище 
мішав фактичний стан речей, який існував в 1648—1657 рр. з  формальним 
чи юридичним станом, який творився ріжними дипломатичними актами, 
так тут мішає історію політики Московської держави, себто одного з  двох
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учасників акту 1654 р., з тим, що давав сей акт сам по собі —  які він обо
в ’язки ставив для обох учасників і як їх відносини укладав. Тому те об’яс- 
нення, яке д. Розенфельд дає актові 1654 р., не може нас вдоволити. Ц ін
нішою зістається негативна сторона його аналізу —  критична оцінка ріж- 
них поглядів, ніж власна юридична оцінка сього акту, чи утворених ним 
фактичних відносин.

Буква статей 1654 р. далеко розходилася з фактичними відносинами, 
утвореними актом 1654 р., се перше, на що треба вважати. Для гетьмана і 
старшини рішуче значіння мали, очевидно, ті розмови, які вони вели з мос
ковськими відпоручниками перед переяславською умовою, і котрі вони вва
жали умовою з самим царем. Статті 1654 р. не були проголошені на Україні 
і не введені в життя; тільки в останніх місяцях перед смертю Хмельницько
го, коли недуга великого гетьмана і прояви упадку його авторитету в війсь
ку, в зв ’язку з сею недугою, захитали лад і карність, утримуваний гетьман
ською рукою, —  московське правительство зважилось піднести ріжні пи
тання, що містилися в статтях і не сповнялися з дійсності. Все се речі, не 
висвітлені в ранішій літературі, не висвітлені і працею д. Розенфельда, а без 
них не можна й уставляти правнодержавні категорії, під котрі можна б під
вести відносини України до Москви так як вони утворилися актом 1654 
року.

IV
Третя і остання глава —  “Инкорпорация Малороссии” найбільша в праці 

д. Розенфельда, —  вона займає більшу половину книжки (с. 7 6 —173), але 
має найменше інтересу: занадто вже велику силу фактів схотів захопити в 
ній автор і занадто велику масу матеріалу прийшлося б йому використати, 
щоб дати їм відповідне освітлення.

Глава поділена на чотири розділи-періоди: від р. 1657 до 1708, потім 
роки 1708—1727, роки 1727—1764, і, нарешті, повна ліквідація гетьмансь
кої автономії —  роки 1764—1786 (чому натомість на титуловій сторінці 
стоїть рік 1793, се нічим не умотивовано, і в тексті 1793 рік зовсім не висту
пає —  на с. 78 автор називає се роком, “когда состоялось уничтожение 
самостоятельности всей Малороссии”, але в чім воно полягало, зістається 
непоясненим).

Д[обродій] Розенфельд противставляє сей поділ на періоди звичайно
му поділові —  до катастрофи 1708 р. і після неї, вважаючи сей поділ “едва 
ли достаточным”. Та думаємо, що старий поділ далеко краще відповідав 
дійсному розвоєві відносин: між смертю Хмельницького і повною ліквіда
цією української автономії один тільки 1708 р. має значіння різкої межі, 
поворотного моменту —  розриву з договірним принципом, котрого пиль
нувало московське правительство, і заміна його односторонньою волею ім
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перського уряду. Всі пізніші межі —  відновлення гетьманства за Петра II і 
нове скасування за цариці Анни, відновлення його за Єлисавети і нове ска
сування за цариці Катерини —  мають супроти сього перелому другорядне 
значіння, бо були тільки хвилюванням політики, проголошеної Петром І. 
Вповні Петрова політика не була ліквідована ні разу: адже і за Розумовсь- 
кого гетьманство було відновлене на основах гетьманського правління С ко
ропадського —  назад, поза межу 1708 р. російське правительство вже не 
верталося.

Виклад подій сеї доби —  се, властиво, історія політики московського 
правительства, повільної ліквідації української самостійності, сотвореної 
епохою Хмельницького, при тім історія з сильно апологетичним характе
ром. Автор пише (с. 82): «Период 1657—1707 гг. мы определили как пе
риод лойального отношения центрального правительства к привилегиям “бла
гоприсоединенной” Малороссии. Наблюдая и анализируя это время, мы в 
первую голову замечаем, что правительство строго придерживается буквы 
договора 1654 г. В своих мероприятиях оно старается, —  и почти всегда это 
ему удается, отправляться от основного закона Малороссии, упрекая мест
ное правительство Малороссии в отступлении от него. Даже те объедини
тельные мероприятия, которые с формальной стороны, с точки зрения М о
сквы, имеют корни в этом основном законе (вопрос о воеводах), оно стара
ется обставить так, будто инициатива этих реформ исходит из самой М ало
россии. Правительство старается не нажимать на Малороссию, представ
ляя течение жизни в значительной мере свободной игре случая. Боясь поте
рять то, что только недавно было приобретено, оно, по крайней мере первое 
время, готово даже терпеть прямое неисполнение Украиной договорных ста
тей, само оставаясь им верным». І далі: «Мы напрасно думали бы, что эта 
уступчивость имела место только в первое время после присоединения и 
будто она объясняется неустойчивостью, непрочностью московской власти в 
автономной Украйне. В 1704 г., т. е. когда уже Малороссия имела за собою 50 
лет совместной жизни с Великой Россией, а московское правительство имело 
уже многолетний опыт, все же не праздным остается совет Мазепы боярину 
Головину: “Такой народ (малороссийский) вольный и простой вскоре озлоб- 
лят и суровостию к верности привесть трудно, но все б чинить с ним в посту
пках и усмирять через людскость (человечность) и ласку”. И  этим принци
пом, может быть неоформленным, но великолепно осознанным, и руководи
лось правительство в Малороссии. Бывали и отступления от него, бывали и 
попытки сойти с этой почвы, но это наметилось только к концу гетманства 
Мазепы в царствование Петра. Общий же характер эпохи остается незыбле
мым. Мягкость отношений, стремление не давить, а только сдерживать, го
товность отказаться от многих своих планов, раз они вызывают возмущение 
в Малороссии, —  таков, мы бы сказали, внутренний смысл этих отношений;
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с внешней же, формальной стороны —  строгая верность правительства по
становленным статьям и признание договорного характера этих статей, —  
таковы общие черты этого периода» (с. 84).

В дійсності, розуміється, слова Мазепи не мають завдання характери
зувати московську політику на Україні, а ставлять їй певні дезидерати, і 
очевидно, коли вже такий “лукавий царедворець”, як Мазепа, осмілювався 
звертати увагу московським правителям на потребу більшої людяності і 
здержливості в сій політиці, се показує, що її лінія занадто далеко відбігала 
від сих бажань, і взагалі характеристику д. Розенфельда з більшим правом 
можна було б вивернути навиворіт і сказати, що московське правительство 
вело свою централістичну лінію в українській політиці, не рахуючися зовсім 
з настроєм українського громадянства і широких мас, —  навіть коли його 
довірені люди —  в тім роді, як арх[ієпископ] Лазар Баранович, вказували 
на те, що ся політика іде врозріз з настроями і бажаннями народу*. Тільки 
перед лицем фізичної сили — вміщання чужих держав (як Польщі за Ви- 
говського або Туреччини за Дорошенка), або народного повстання (як за 
Брюховецького), московське правительство хвилями захитувалося в ній. 
Воно неустанно зміняло початкові умови, букву трактатів, використовуючи 
кожду нагоду, котра давала йому можність накинути старшині чи війську 
таку зміну. Н е спинялося навіть перед простою пресією, страхом збройної 
розправи (як на Переяславській раді 1659 р.)* і пильнувало тільки одного —  
щоб одержати тим чи іншим способом формальну згоду, присягу на спов
нювання накиненої постанови.

Вірно в характеристиці д. Розенфельда тільки одно —  що зверхня сто
рона договірного порядку додержувалася весь сей час, до 1708 р. Але се 
була чисто формальна, юридична законність, оформленість, а не лояльність. 
В згаданім екскурсі Покровського сей характер московської політики дру
гої половини X V II в. освітлений краще*, ніж в книзі Розенфельда. Хоч 
виклад його не визначається прозорістю, він все-таки досить виразисто на
мічає, як безоглядний централізм московського правительства підіймав про
тив нього всі ті елементи, які, властиво, нічого й не ждали, як тільки сильної 
власті і опіки, і як рішучо розправлялося воно з усіма, хто підіймався на 
дорозі сього централізму, —  приборкувало маси руками старшини, ломило 
автономію церкви, коли підіймається протест серед духовенства, і громило 
старшину за поміччю “черні”.

“Простого повторения истории Выговского теперь было мало”, —  ха
рактеризує Покровський московську політику 1660 р.* «Нужно было на
нести старшине такой удар, после которого ей осталось бы только сдаться 
на милость победителя. Предлог же не утвердить Сомка гетманом был пре
восходный: гетмана должно выбирать все казачество, “как старшие, так и 
меньшие”: а где эти последние? Повести на этой почве демагогическую аги



Сполучення України з  М осковщ иною в  новіш ій літературі 31

тацию было крайнє легко — и весьма скоро мы находим депутатов от запо
рожской “черни” в очень дружественных разговорах с московским воево
дою князем Ромодановским —  тут же, при них третировавшим Сомка и 
его сторонников. Под видом демократической “черной” рады подготовля
ли, таким образом, просто погром старшины козацкими низами: и програм
ма эта была выполнена как не надо лучше» (с. 66).

Коли можна споритися з освітленням того чи іншого факту в сім викла
ді, в кожнім разі він зазначує характер московської політики далеко влучні
ше, ніж сентиментальна характеристика “людськості і ласки” у д. Розенфе- 
льда.

Та і в фактичнім викладі у нього самого стрічаються епізоди, які рішучо 
суперечать його характеристиці —  взяти хоч би історію зламання автономії 
української церкви, оповіджену на с. 9 7 —99, де московське правительство 
йшло і против умов, і против виразного бажання українського духовенства, 
і против протесту царгородського патріархату. Д[обродій] Розенфельд сам 
зазначає, що правительство, потвердивши 1685 року вольності української 
церкви, зараз же зламало своє потвердження, “шаг за шагом, чуть ли не год 
за годом, разрушалось здание независимой малороссийской церкви”, каже 
він, але ігнорує такі, ним самим зазначені, факти в наведеній вище характе
ристиці.

Переломове значіння Петрової доби в історії українських відносин, 
признане самим д. Розенфельдом, не освітлене відповідно. Н а с. 78 він 
характеризує його як “период начала ликвидации автономного строя’, на 
с. 107 противставляє “чисто политические соображения и стремления при
меняться к событиям” як мотиви правительственої тактики до 1709 р. “со
ображениям фискальным, заботам об извлечении из Малороссии хотя бы 
какого-нибудь дохода, употреблению ее средств и сил на общегосударст
венные потребности”. 3  формального боку —  «параллельно этому отноше
ния с Малороссией начинают терять свой прежний чисто договорный харак
тер. Самые статьи Скоропадского заключают уже в себе наряду с элемен
тами договорными элемент “милости”, “пожалования” и, в то время как за 
предшествующие годы мы не могли бы привести ни одного правительст
венного указа, оказавшего какое-нибудь влияние на ее политический строй, 
в петровскую эпоху именно главная роль в административно законодатель
ном управлении Малороссии принадлежит указам центрального правите
льства». І нарешті: “Руководствуясь именно фискальными соображениями 
и построяя свое право в Малороссии не на договорах, а на односторонних 
волеизлияниях, Петр приходит к концу своего царствования к мысли о не
обходимости совсем уничтожить в Малороссии гетманскую власть” (с. 118).

Розуміється, фіскальним мотивам дано в сім освітленні занадто багато 
місця: вони входили як складова частина в зміст того нового курсу, котрий
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починає цар Петро в відносинах до України, але не в них лежить, очевидно, 
центр ваги. Вона в тім, що д. Розенфельд зазначає, як заміну договірного 
принципу “односторонним волеизъявлением”, але він зовсім не застанови
вся над сею кардинальною зміною і не постарався —  так само, як і проф. 
Нольде, —  вияснити, як же розуміти сей новий курс супроти договірного 
принципу, який лежав в основі відносин України до Москви? Я к оцінити 
сю заміну його “волеизъявлением”?

Щ о при тім катастрофа 1708 р. мала другорядне значіння —  послужи
ла тільки за привід до мотивувань, а не було дійсним вихідним моментом, 
новий курс дав себе почувати вже перед тим —  се д. Розенфельд зазначив, 
хоч побіжно, пославшися на слова Мазепи татарському посольству, що дав
ніші козацькі звичаї минулися, і тепер гетьмани без царського приказу нічо
го не роблять. Він влучно навів також сенатське пояснення з 1750-х рр., що 
всі Петрові обіцянки додержування старих прав і вольностей і недотикаль- 
ності українських доходів в 1708—1709 рр. належить вважати за простий 
політичний маневр —  “во увещание от шатостей малороссийскому народу, 
на одно тогдашнее время” отже, мовляв, не брались вони серйозно самим 
царем. Все се, одначе, не знаходить глибшої і об’єктивнішої оцінки і освіт
лення у д. Розенфельда.

В примітці (на с. 129) схована замітка про те, як “політичні завдання 
правительства розминалися з політичними ідеалами Малоросії того часу” —  
автор вказує на конституцію 1710 р. (списану при виборі Орлика), на те, 
що в ній виступають все ті принципи, “которыми жили в Малороссии в 
эпоху ее самостоятельности (1648—1654—1657)” —  виборність урядів, 
обмеження власті гетьмана старшиною і радою, оборона поспільства, і се 
характеристично для книги, що сеї найбільш інтересної сторони конфлікту 
політики московського правительства з політичними змаганнями українсь
кого громадянства автор побіжно торкається от так від не хочу, десь в при
мітці.

Часи 1727—1764 д. Розенфельд характеризує негативною прикметою: 
“Правительство не имеет своей политики в Малороссии” (с. 129). Сим, 
очевидно, сказано забагато і, мабуть, правильніше було визначити ампліту
ду вагань політики центрального правительства, поза котрими зіставалося 
дуже багато незмінного і консеквентного. Автор справедливо підносить, що 
в епоху найбільшого “довір’я” центрального правительства, за часів Розу- 
мовського, гетьманське правління все-таки окружалось підозріливою ува
гою, компетенції гетьмана підпали важним обмеженням і централізація ро
била важні поступи (с. 154 і д.).

Але коли політика центрального правительства уявляється авторові та
кою хаотичною, то політика старшини, подиктована її класовими інтереса
ми, мусила мати одноцільність і консеквентність? Автор в сім розділі дає
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нібито позір на класові і політичні змагання старшини і признає їх великі 
впливи —  вони надають, мовляв, одноцільність усій сій добі. “Народив
шийся, если не формально, то материально, новый класс влиял на всю струк
туру эпохи. Значительная часть реформ этого времени диктуется потреб
ностями слагающегося и развивающегося нового социального строя” (с. 130). 
В кінцевім резюме старшина навіть виступає немов єдиний і рішучий фак
тор соціальної і політичної еволюції Гетьманщини сеї доби: “Готовая погиб
нуть Малороссия возрождается, чтобы под воздействием всесильной и сво
екорыстной старшины-шляхты сложить свои вольности у ног того, кто даст 
им удовлетворение интересов, но отнимет пользование правами” (с. 173). 
Отже, виходило б, що центральне правительство відродило “Малороссию”, 
а старшина запродала її політичні права за інтереси (соціально-класові?). 
Одначе з авторового викладу виходить, що свою соціальну політику стар
шина могла переводити доволі свобідно, не продаючи за се прав політичних, 
а по-друге —  що не тільки обмеження політичного життя, але й розклад 
старого соціального ладу залежав не від старшини, а від центрального пра
вительства. “Воздействие центра, влияние центрального правительства и 
дало силу и внешнее формальное выражение социальному и политическому 
разложению сословия (козацького)”, —  каже автор (с. 147). Таким чи
ном, зістається неясним, що ж  належить у сім процесі розкладу і упадку 
Гетьманщини, центральному правительству, а що старшині і де сі два фак
тори стиралися і боролися між собою, а де вони співробітничали в соціаль
ній перебудові України —  як от у заведенні кріпацького устрою.

Взагалі виклад автора в сім розділі досить хаотичний. Се поясняється 
як тим, що він схотів коротко доторкнутися найріжніших сторін політично
го і соціального життя України сеї доби, так і тим ще, що він поділив свій 
виклад не дуже зручно по ріжним сферам життя (соціальний устрій, судів- 
ництво, упадок виборності, фінансове об’єднання з імперією, гетьманський 
уряд і вищі органи адміністрації). Таким чином не виступають виразно змі
ни в політиці центрального правительства і їх впливи на українське життя, а 
се найбільш інтересно було б прослідити в сій добі. Та й поодинокі сторони 
українського життя теж не вирисовуються виразно через те, що перебива
ються отсими ваганнями в політиці. В такім короткім викладі, правда, вза
галі неможливо було б їх представити скільки-небудь виразно. Щ о  міг ав
тор дати на трьох сторінках (с. 136—138), присвячених еволюції селянства? 
Кілька відокремлених фактів, які зовсім не вводять читача в сей складний 
процес, який взагалі занадто упрощено представляється в літературі. З н а 
чіння, яке мало право, приняте старшиною сеї доби безсумнівно bona fiele [в 
добрій вірі] від попередніх часів, на розвиток соціального устрою Гетьман
щини, досі не вияснене. Через те становище старшини в сій справі освітлю
ється односторонньо, тому що не береться на увагу сих моментів, де вона
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була у власті минулого і поступала в щирій вірі й переконанні, що вона тіль
ки добивається реалізації своїх занедбаних прав і привілегій.

Остання епоха, обнята працею —  рр. 1764—1802, знов пройдена дуже 
односторонньо —  дано побіжний перегляд правительствених розпоряджень, 
котрими ліквідувався автономний устрій Гетьманщини. Весь сей період ха
рактеризується як “расцвет сильной и твердой, а вместе с тем умной и осто
рожной власти государства в Малороссии”. Я к ся політика відбивалася в 
місцевім житті, в яких відносинах вона стояла до змагань суспільності —  
про се так мало і недбало сказано, що дає хіба зовсім фальшиве представ
лення. Зруйнування Січі проходить “без всякого протеста” (в нотці фаль
шована піснь з Ріґельмана)*. «Вся потенциальная сила общественного про
теста уже была шляхетством затрачена в 1767 г. —  и уже в 1781 г. в докла
де Екатерине Румянцев с удовлетворением мог констатировать, что “древ
ность не оставила здесь никаких следов”»*. По гадці д. Розенфельда, «об
щий дух был действительно таков, что даже “следов древности” в нем не 
было» (с. 166). О т що значить студіювати життя по “Полному собранию 
законов”!

В “екскурсах” д. Розенфельд знайомить між іншим з знайденим ним в 
бібліотеці Державної Ради оригіналом “Экстракта из Малороссийских прав” 
за підписом А.Безбородька, —  д. Розенфельд виводить його дату, 1767 р., 
і призначення —  бути додатком до “наставления” депутатові малоросійсь
кої колегії Наталіну*. Пізніший “Екстракт” 1786 р., поданий М[иколою] 
ГІр[окоповичем] Василенком, він уважає доповненою новими матеріалами 
редакцією сього колезького екстракту 1767 р. Документ дійсно дуже важ
ний, який повинен бути використаний дослідниками Гетьманщини*.

1915, грудень
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ПЕРЕЯСЛАВСЬКА УМОВА УКРАЇНИ З  МОСКВОЮ
1654 РОКУ

СТАТТІ Й Т Е К С Т И

Переяславська умова і “Статті Б.Хмельницького”

І
Останні події —  революція й визволення України, упадок Романових і 

старого правління —  руба поставили питання про юридичний, правно-дер- 
жавний характер відносин України до Росії —  з тим і про їх початок, себто 
об'єднання України з Москвою за Богдана Хмельницького. Те, що досі 
звичайно було питанням науковим, історично-юридичним, часом політич
ним, але рідко виходило за тісні круги спеціалістів, тепер вийшло на широке 
всенародне видовище —  дебатується на всенародних політичних зборах 
селянами, солдатами, робітниками. До мене звертаються селяни, солдати, 
інтелігенти, робітники з побажанням, щоб Переяславська умова була вида
на, стала приступною для обміркування всіх, і я як історик і як політичний 
представник українського народу вважаю своїм обов’язком негайно спов
нити сю волю, не вважаючи на всі труднощі, зв ’язані з її сповненням для 
мене.

Війна і всякі пригоди перервали мою історичну працю саме тоді, коли я 
приступав до вияснення сього многоважного моменту. Моя бібліотека зі- 
сталася у Львові, матеріали, котрі я почав підбирати наново, лежать у М о
скві; я засипаний тепер іншою роботою*. Замість того щоб дати, як я хотів, 
ширшу наукову студію на сю тему, я мушу обмежитися тільки короткими 
поясненнями, щоб. даючи в руки широкого громадянства тексти актів 
1654 р., усвідомити його, як треба підходити до зрозуміння тих форм, в які 
уложилася умова України з Москвою 1654 року.

Діло, бачите, не так просте. Коли говориться тепер про Переяславську 
умову, або договір Богдана Хмельницького з Москвою, уявляється зараз 
трактат, такий, до яких ми привикли в теперішніх обставинах міжнародного 
чи державного життя —  конвенція, яка нормує становище двох самостій
них, незалежних держав, що входять в умову між собою, конституційна 
хартія, яка уставляє відносини між Україною, що піддається під зверхність 
московського царя, і царем, як зверхником, щодо гарантованих їй прав і 
вольностей. Але в тих часах і обставинах умови укладалися в формах інших. 
Козаччина привикла більш цінити реальний факт, ніж букву привілею. 
В своїх відносинах до польського правительства вона посилалася на воль- 
ності і права, признані їй королями, але сі вольності і права в дійсності не 
були закріплені якимись сеймовими постановами чи королівськими приві
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леями, а були витвором практики, козацької займанщини. З  другого боку, 
московське правительство, відповідно до прийнятих в московських кругах 
традицій, в зносинах з новими підданцями царя передусім силкувалося мо
жливо піднести його престиж —  прищепити їм те, на чім стояв московсь
кий лад: поняття, що цар стоїть понад правом, що кожний акт його —  се 
ласка, пожалування, що в зносинах його з людьми, які піддаються йому, не 
може бути відносин рівного з рівним. В українську свідомість, виховану в 
порядках західноєвропейських, конституційних такі поняття не містилися, і 
на сім ґрунті трохи не розбилася справа, коли московські посли не згодили
ся зложити іменем царя присягу Україні на заховання її прав, перше ніж 
військо присягне йому на послух і покору.

П о московському справозданню, старшина, щоб не дати провалитися 
всій справі, з котрою зв ’язувалася надія на поміч Москви в війні з П оль
щею, кінець кінцем пішла на компроміс. Вона намовила військо вдоволити
ся тою усною заявою, котру уложили з нею царські посли іменем царським, 
і зложити присягу цареві, відложивши на потім докладніше уставлення від
носин з Москвою —  через козацьке посольство. Так от і уложилися ті фор
ми, в які вилився акт об’єднання Української держави з державою М ос
ковською:

Усна умова гетьмана і війська з царськими послами, скріплена царсь
ким словом, переказаним головою посольства В.Бутурліним.

“Статті Б.Хмельницького”, себто домагання, поставлені військом до 
царського правительства, в формі петицій до царя і його резолюцій на сі 
петиції.

Жалувана грамота царська Запорозькому Війську, в котрій коротко 
збиралося і затверджувалося головніше, до чого царське правительство до
говорилося з козацьким посольством щодо дальших відносин України і 
Москви.

II
З  отсих трьох моментів українська сторона, яка брала участь в устав

ленні відносин, надавала головне значіння усній умові гетьмана з царським 
послом Бутурліним.

В своїй (поданій нижче) грамоті до царя, просячи вислухати його по
слів і потвердити “всякі свободи і маєтності духовних і мирських людей”, 
гетьман посилається на “царське слово”, сказане царськими послами: «Ближ
ній твого царського величества боярин з товаришами обіцяв: “І більше сих 
речей одержите від великого государя, коли попросите —  більшими вас 
свободами, державами і добрами, наділить царське величество, ніж королі 
польські і старі князі руські».

В листах, висланих своїм послам до Москви 21 березня, гетьман і писар 
Виговський нагадували їм добиватися широких прав Україні, маючи на ува
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зі запевнення, дані Бутурліним. “Однаково пам’ятаєте й самі, ваші мило
сті, як Василь Васильович Бутурлін словом його царського величества нас 
упевняв1, що його цар[ське] вел[ичество] буде ласкавий не тільки потвер
дити нам права і привілеї, од віків дані, і при стародавніх вольностях захо
вати, але і ще більші показати всякого чину людям”, — писав гетьман. 
“Треба про всі старі1 2 як духовні, так і світські, всякого чину, умовлятися 
певно, щоб усяк був задоволений, і зараз на все просити привілеїв; не треба 
нічого над наказ упускати, і при всім пригадувати, як нас Василь Васильо
вич Бутурлін запевняв словом царя його милості, що й понад наше прошен
ия, чого б ми бажали, цар його милость невідмінно вдоволить”, —  вторував 
і писар. Гетьман поручав звернути увагу, що султан турецький, “хоч і бусур- 
манин”, обіцяв Україні лишить всі права і вольності і вдоволитися тільки 
військовою поміччю, без усякої дані. “Коли б цар в чім-небудь “уняв” укра
їнські права і вчинив “найменшу досаду” українцям, належить рахуватися з 
великою небезпекою —  царські привілеї мусять бути прислані без усякої 
проволоки, і мають бути такі, щоб вповні вдоволити народ”, —  писали 
обидва3.

Н а сім гетьман стояв і потім. Коли московське правительство кілька літ 
потім (весною 1657 р.) через свого посла Федора Бутурліна висловило ге
тьманові докори за те, що він не додержує московських статей в своїм прав
лінні, гетьман доволі рішуче дав зрозуміти, що він вважає московські статті 
обов’язковими лиш постільки, поскільки вони згідні з Переяславською умо
вою. “Судді Самійлу і полковникові Тетері він, гетьман, не наказував, і в 
гадці у нього не було того, щоб царське величество по великих містах —  в 
Чернігові, Переяславі, Ніжині —  велів бути своїм воєводам, а доходи, зби
раючи, віддавати воєводам царського величества. Будучи на трактатах з 
бувшим боярином царського величества і намісником тверським Василем 
Васильовичем Бутурліним з товаришами, він умовився тільки4 , щоб воєво
ди були тільки в однім місті Києві — на те, аби всі сусідні володарі знали їх 
підданство під високу руку царського величества —  що в старій столиці 
великих князів російських воєвода царського величества”5.

І після того, як відносини до Москви були зірвані і Ю рій Хмельниць
кий з старшиною наново завели мову про сі відносини, вони поставили жадан

1 “...словомъ его цар[ского] вел[ичества] насъ утвержалъ...”
“ Очевидно —  права.
3 Акты Ю З Р , Т. X , С. 5 5 3 -5 5 4 , 558.
4 “Будучи онъ, гетьманъ, на трактатахъ царскаго величества съ бывшимъ бояриномъ 

и намѣстникомъ тверскимъ съ Василіемъ Васильевичемъ Бутурлинымъ съ товарищи то
лько домолвили... ”

5 Акты Ю [жной] и 3[ападной] России, III, с. 569 .
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ня, щоб було відновлене “те, що було постановлене в П ерея^аві обома сто
ронами при виконанні присяги, і щоб ті права, привілеї і вольності, подані 
тоді, не були одмінені і в нічім не нарушені”1.

Московські статті, очевидно, мали тільки розгорнути і закріпити на 
письмі сю Переяславську умову —  але, видно, вони, на погляд української 
сторони, не розгорнули сеї умови відповідно —  судячи з того, як маловідо
мі війську і непопулярні були сі московські акти. Н а них посилається тільки 
московська сторона, ставлячи різні докори гетьманові; українська сторона 
до них не признається. Проголошені війську вони не були, зісталися в геть
манськім архіві до смерті Б.Хмельницького, прочитані були тільки на раді 
при виборі Виговського, а в ширший ужиток увійшли в новій редакції, від 
часів Ю.Хмельницького, потім, як затерлася пам’ять про зміст Переяслав
ської умови, а поширилися нові “статті”, видрукувані й розіслані по Україні 
царським правительством 1657 р.*

III
Офіціальні відомості про зміст Переяславської умови ми маємо в спра- 

возданні Бутурліна з його посольства і в згаданих листах гетьмана. Є й 
неофіційне —  оповідання сучасника, але не самовидця —  ченця Печерсь- 
кого монастиря Макарія Криницького, висланого 14 січня з Києва від ми
трополита до луцького ґроду, щоб протестувати проти насильного приве
дення до присяги Москві. Він оповів: “...московські посли: князь, котрого 
імені не пам’ятає, думний дяк Семен Федорович і архімандрит з ченцями 
приїхали до Переяслава 5 січня ст. ст. Тоді, на Водохрищі, московський 
архімандрит відправляв церемонію. Другого дня приїхав Хмельницький і 
скликав народ на раду й об’явив свою волю, що добре обміркувавши, він 
вибрав за пана царя московського. Відмовили, що йдуть за волею старши
ни. 8 січня по старому календарю Хмельницький удвох з Виговським при
сягли в соборній церкві на підданство московському цареві. Навзаєм при
сягли й посли1 2 3. Передали від царя корогву, булаву і багату кучму. 9 дня 
присягали полковники: Джеджалій, Тетеря переяславський, ніжинський, 
прилуцький та інші, котрих не знає. Старого переяславського війта хворого 
принесли на ліжку, щоб присяг; другого дня після присяги він помер. Богу
на, каже, не було. Договірні статті послано до царя, але як положено умови,

” 3не знає .

1 Статті Ю.Хмельницького: Акты Ю З Р , IV, с. 256.
2 “...Chmielnicki samowtor z Wychowskiem w cerkwi sobomey przysięgę oddal у poddaństwo 

carowi moskiewskiemu, któremu wzajem przysięgli posłowie”.
3 “Relacya Makarego Krynickiego” —  з російським перекладом надрукована в “Чтени

ях московского] общ[ества] истории”, 1861, III, і ще раз в “Русском Архиве” (1893, IV, 
с. 416) надруковано російський переклад, з паперів Волинського [И з  бумаг О .М .Б о
дянского. Два частных польских письма во время воссоединения Малороссии].
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Оповідання і інтересне тим, що дає знати, як про се говорили на Укра
їні; особливою докладністю воно не визначається. Але й урядове звідом- 
лення Бутурліна теж, видима річ, однобоке: в своїм справозданні він ро
бить головний натиск на те, як він боронив царський престиж перед новими 
підданими, рішучо відмовившися зложити присягу іменем царя. Се було в 
дусі тодішньої московської політики, і Бутурліну з товаришами признано 
царським правительством в особливу заслугу в їх місії, що вони встигли 
умовити гетьмана з старшиною, аби від сього жадання відступили.

Ту заяву, якою він задоволив гетьмана і військо, так що вони не вимага
ли більше присяги, Бутурлін в своїм справозданні переказує дуже загально. 
У вступній його промові знаходимо тільки обіцянку, що цар держатиме Вій
сько Запорозьке в своїй ласці і буде боронити від неприятелів. Гетьман і 
старшина, по словам справоздання, жадали присяги іменем царя, що:

цар Війська Запорозького (себто України) польському королеві не ви
дасть, а боронитиме його;

вольностей не нарушить (се, очевидно, треба розуміти в широкім зна
чінні —  збереження того вільного, самостійного устрою, який здобула собі 
Україна, ставши народом незалежним, по признанню московської сторони);

класові і маєткові права всякого стану людей будуть заховані, і на маєт
ності мають бути дані в потвердження царські грамоти.

Бутурлін на се заявляє, по справозданні, згоду в таких словах, що цар 
держатиме гетьмана і військо в милостивім жалуванні, опіці і обороні від 
ворогів, вольностей не відбере і маєтності потвердить. Гетьман і військо 
повинні вірити сьому, тому що царське слово змінне не буває — те слово, 
що посли переказали у вступній промові і розвинули в другій заяві. І геть
ман, і військо, мовляв, вдоволилися сим і порішили, що свої жадання цареві 
вони предложать детальніше через своїх послів.

Про те, чи гетьман з старшиною дійсно відступили від свого жадання 
присяги від московських послів, свого часу була полеміка між істориками 
московськими і українськими. Українські посилалися головно на оповідання 
Величка про обопільну присягу в Переяславі1. У Величка, одначе, часто

1 Величко в своїм ‘‘Сказанію” \Величко, Летопись событий в Ю го-Западной России в 
X V II веке] оповідає (І, с. 172), що на раді після промови гетьмана ‘‘читані там же в раді 
прежде зпоражениє (складені) и наготовлениє того союзу пакта (умови): а по вичитаню 
оних виконана от Хмелницкого зо всею старшиною і товариством на вірность новому госуда- 
реви своєму присяга; а по виконаню оной дана Хмелницкому от помененого полномочного 
посла Бутурліна царская хорогов і булава, і иниє значниє от лица монаршого так самому єму 
Хмелницкому, яко і всей старшині і черни там бившой дані дарунки, з таким монаршим под 
клятвою словом и упевненєм, же (що) держати он пресвітлійший монарх російський Малую 
Росію зо всім Войском Запорожским в своей протекції при ненарушимом захованю старові- 
чних єя прав і волностей міет (має), єї от всяких неприятелей і наступств їх своїми войсками 
і скарбами вспомогати і боронити”. Костомаров, посилаючися на оповідання, стояв на тім, 
що Величко опирається на відомостях сучасника. Але се дуже непевно.
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стрічаються чисто фантастичні подробиці —  він описує події скоріше як 
белетрист, ніж як історик. Важніше оповідання Макарія (наведене вище) —  
воно доводить, що про присягу Москви на Україні говорили дійсно. Але не 
так твердження Бутурліна, як мовчання української сторони —  гетьмана, 
писаря, послів про московську присягу, коли так багато говорилося про цар
ське слово, змушують думати, що формальної присяги з московської сторо
ни таки не було. Воно, одначе, й не має особливої ваги в сій справі.

Гетьман в своїм листі, посланім з козацькими послами цареві, з 17 лю
того, і в листі до сих послів, 21 березня, вказує, що московські посли запев
нили військо тими, вище наведеними словами, що цар не тільки зіставить в 
цілості всі “права, і устави, привілеї і всякі свободи” України, але їх розши
рить і умножить.

Се те, в чім лежить вага і зміст Переяславської умови, —  на такім 
розумінні її, безсумнівно, стояла українська сторона, і московська також. 
П ід тими загальними виразами про царську милість і заховання свобод ро
зумілося признання і забезпечення того свободного укладу, в котрім україн
ський народ, правно увільнений від своєї залежності від короля “преступ
леніемъ присяги его” (через недодержання королем даної ним присяги), 
пробував в хвилі свого прилучення до Москви. Воно було забезпечене в 
Переяславі словом царським, переказаним козацькому війську Бутурліним 
і товаришами, се вважалося певним забезпеченням справи, на тім військо 
зложило цареві присягу, і потім мало тільки дістати в Москві через своїх 
послів царське затвердження на письмі того, що воно розуміло під своїми 
вольностями.

Посли сі, вислані з Чигирина в середині лютого: військовий суддя Са- 
мійло Богданович і переяславський полковник Павло Тетеря, —  прибули 
до Москви дня 12 березня, другого ж дня були прийняті царем і потім, того 
ж  самого дня перед визначеними для переговорів боярами: кн. Трубецьким, 
тим же Бутурліним, окольничим Головіним і думним дяком Алмазом Іва
новим усно виложили домагання війська, передані з ними московському 
правительству. Сі домагання були записані на сій авдієнци московськими 
дяками, що поділили їх на 20 пунктів. Незалежно від сього бояри просили 
послів подати свої жадання на письмі —  се було сповнено, і другого дня 
посли передали боярам свої домагання, сформульовані в 23 пунктах (5 остан
ніх, одначе, дотикають не конституційних питань, а важних справ даного 
моменту). Сі козацькі пункти були подані на обраду царської думи, і на них 
були дані відповіді, а по деяким справам рішено було зажадати від козаць
кого посольства пояснень. Але що тим часом надходив страсний тиждень, 
коли, за московським звичаєм, цар залишав усякі державні справи, щоб 
віддатися виключно релігійним обрядам, тому 19 березня, в Вербну неділю, 
послам дано прощальну авдієнцію у царя, і після неї бояри мали з ними
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конференцію по деяким суперечним і неясним для них питанням. П о тій 
конференції, на основі переказаних їм царських резолюцій на піднесені ними 
питання (і взагалі —  очевидно —  тих відомостей, вказівок і порад, які їм 
були дані офіціально і неофіціально), козацькі посли подали в останній формі 
свої статті, і на них цар чи його бояри положили свої останні резолюції. 
Оригіналів обох козацьких декларацій досі не опубліковано —  першу вида
но в московськім перекладі, з актів старого Посольського приказу1, другу, 
останню, тільки в московській переробці —  чорновику (брульоні), вироб
ленім згаданим Алмазом Івановим, на котрім, очевидно, лежала вся реаль
на, властива сторона переговорів з козацькими послами і вироблення тих 
актів, які мали уставить відносини України до Москви (по московським 
правилам, до всяких посольських і адміністративних справ визначалися висо- 
кородні бояри, так сказати, в декоративній ролі, і при них завжди дяки — 
спеціалісти, з людей безродних, які, властиво, вели діло). З  брульону вид
но, що дяки робили вибірку з декларації козацьких послів, і в такій вибірці, 
з царськими відповідями сі “статті” були дані послам разом з жалуваними 
царськими грамотами і з ріжними листами до гетьмана, 27 березня, при 
відправі послів назад на Україну.

З  грамот головне, принципіальне значіння мала грамота Запорозькому 
Війську, наведена нижче. Вона коротко збирала головніше з затверджених 
статей, в іншім відкликуючися до їх самих, і, властиво, мала служити кон
ституційною хартією України. Але на практиці, як уже сказано, роль сеї 
хартії перейшла до “статей”, і то не в автентичній редакції 21 березня, а в 
якійсь непевній, пізнішій переробці, взятій за підставу при відновленні від
носин України до Москви за Ю рія Хмельницького.

IV
З  огляду, що цар не вповні вволив волю козацького війська, так як воно 

розгорнуло свої поняття українських вольностей в московських перегово
рах, московські статті і жалувана царська грамота не вдоволили старшину і 
не були опубліковані, ні подані до всенародної відомості, і так само, як і 
різні царські надання для гетьмана і старшини, зосталися без ужитку й ві
домості громадянства.

Дійсно, в ряді питань московське правительство не прийняло того ста
новища, на якім стояло правительство України. Воно обмежило право дип
ломатичних зносин України (§  5), не лишивши гетьманові права зсилатись 
з турецьким султаном і польським королем, —  себто найважнішими контр
агентами української політики, —  без царського указу. Воно зоставило за

1 Тепер з  Архіву Міністерства закордонних справ у Москві. Один текст в: А[кты] 
Ю З Р , X , [с. 4 3 7 —4 4 6 ], другий у Костомарова [ Костомаров, Богдан Хмельницкий] , 
гл. X X , [с. 5 5 7 - 5 6 4 ] .
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собою нагляд за фінансовою управою України і не пристало на найбільш 
приємну для українського правительства форму —  виплачувати певну суму 
до царської казни (взамін за військову поміч і царську плату козацькому 
війську), замість збирання яких-небудь доходів на царя. Воно під сумнівом 
зоставило автономію української церкви. І нарешті —  що було особливо 
небезпечно —  заявляло намір посилати своїх воєвод на Україну всупереч 
виразно заявленій позиції українського правительства, що московські уряд
ники на Україні не бажані1.

Гетьманське правительство не прийняло до виконання тих пунктів, які 
розходилися з його становищем: гетьман вів зносини з усіма сторонніми 
державами без царського указу; Україною правив, не допускаючи ніякої 
участі в тім московського правительства, збираючи всі доходи і не передаю
чи з  них нічого до царської казни, і т. ін. Коли московське правительство 
поставило йому різні докори за недодержування статей1 2, Б.Хмельницький, 
як те вже було сказано вище, виразно відкликався до переяславської умови, 
заявляючи, що роль київського воєводи вважає, так би сказати, чисто мані- 
фестаційною тільки, і взагалі поставив під сумнів важність московських ста
тей там, де вони відходили від принципів Переяславської умови.

Навпаки, московська сторона, ігноруючи переяславські “трактати”, 
посилалася на московські статті й побивала їх буквою гетьманське правите
льство в суперечних питаннях. Доволі інтересні, одначе, подробиці, в яких 
московські бояри нагадують гетьманським послам зміст статей, в серпні 
1657 р. (саме перед тим, як прийшла вість про смерть Богдана Хмельниць
кого): “Великий государ, його царське величество, велів їм, посланникам, 
об'явити: як у царського величества були в 162 році3 посланники гетьмана 
Богдана Хмельницького Самійло Богданов і він же Павло Тетеря —  які 
тоді статті вони подали боярам і думним людям царського величества за 
гетьманською рукою і за печаткою, щоб на тих статтях гетьманові і всьому 
Війську Запорозькому бути в підданстві під високою государевою рукою, і 
який був указ великого государя на ті статті. А  об'явити їм ті статті велів 
великий государ для пам'яті, аби їм пам'ятати, що в тих статтях написано...”4. 
Видимо, московське правительство знало, що царські резолюції 1654 р. ані

1 “Чтобъ государь указалъ быти въ ихъ козацкихъ городахъ воеводамъ изъ ихъ ж е 
людей, которые были бы люди знатные и вѣрные и права ихъ козацкіе знали”: Козацькі 
пункта 13 березня: [Акты Ю З Р , X ] ,  с. 439 .

2 Головне —  щодо заграничної політики: “И  то дѣло пристойное ли что вамъ съ 
непріятелемъ царскаго величества ссылатися и соединятися безъ воли и повѣленья вели
кого государя нашего, его царскаго величества” (Акты Ю З Р , III, с. 5 6 7 ). Московське 
правительство мало на увазі союз України зі Ш вецією, всупереч політиці Москви.

3 Себто 1654; в Москві раховано тоді роки від сотворения світу, і тисячі для скоро
чення пропускалися.

4 Акты Ю З Р , X I, с. 743.
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не відомі на Україні, ані не мають там признання. Щ об дати їм більше 
авторитету, воно посилається замість статей на лист гетьмана до царя, при
везений його послами, і з предложеними козацькими послами статтями мі
шає царські резолюції, які розминалися і з гетьманським листом, і з стаття
ми, предложеними козацькими послами, —  тому й не мали признання у 
гетьманського правительства.

Коли тим часом прийшла вість про смерть Б.Хмельницького, москов
ське правительство поспішило послати на Україну свого посла, щоб викори
стати трудні для української старшини обставини для проведення в життя 
різних обмежень української державності, котрих воно не рішалось добива
тися за життя Богдана Хмельницького. Послові спеціально поручено доби
тися проголошення статей, підійшовши до війська з найбільш демагогічної 
точки —  обіцянки платити жалування війську з українських доходів. Коли 
б старшина і військо заговорили, що їм про сі постанови не відомо, посол 
мав, очевидно, наставати на те, щоб статті відчитано перед військом. І се 
дійсно вдалося. “Старшина і все військо, вислухавши государеву грамоту, 
говорили поміж собою на раді гетьмановому синові Ю рієві Хмельницько
му і писареві Іванові Виговському, щоб вони показали всьому військові ті 
всі статті, про що били чолом царському величеству гетьман Б.Хмельницький 
і все Військо Запорозьке, посилаючи своїх посланців до Москви —  суддю 
військового Самійла Богданова і переяславського полковника Павла Тете
рю, — а ми всім військом і до сього часу того не знаємо, чим нас на наше 
військове чолобиття государ наш пожалував”. І другого дня, 26 с[ерпня] на 
раді старшини “і всього поспільства” “ті статті, що по чолобиттю гетьмана і 
всього війська прислані були від царського величества з суддею Самійлом і 
полковником Павлом Тетерею, перед ними на раді читано, і вони, вислухавши 
всі ті статті, раділи з милості царського величества і своїх вольностей, що 
великий государ, його царське величество, ні в чім не зменшив їх військо
вих вольностей, наданих від давніших великих князів руських (!) і від коро
лів польських, а ще примножив свою государську милость до них, Війська 
Запорозького”1.

Так пише про се в своїм справозданні московський посол Кикін*. Воно, 
без сумніву, написано тенденціозно. Проте останні слова дають зрозуміти, 
про що тут була мова: треба було доводити війську, що московські статті 
дійсно були в згоді з Переяславською умовою, коли то царський посол іме
нем царя запевняв, що українські свободи не тільки зістануться не поруше
ними, але й будуть поширені, геть понад те, що Україна мала “від королів 
польських і старих князів руських”2. Кикін запевняє, що військо зісталося

1 Акты Ю З Р , X I, с. 787, 799 , 802.
Див. вище с. 3 6 —37.
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вдоволене його виводами. Н е знати, як воно було в тій хвилі, і коли були 
дійсно заяви вдоволення, —  наскільки вони були виразом щирої гадки і 
яких саме груп. Гетьманське правительство, в кождім разі, виводами Кикі- 
на зовсім переконане не було.

Воно вело далі свою політику, шукаючи нових точок опертя, замість 
Москви, яка не виявила щирої охоти забезпечити українську свободу, або, 
краще сказати, —  зовсім ясно показала свої наміри її обмежити. “Ш ість 
тижнів пізніше в Корсуні підписано союзний трактат з Ш вецією, всупереч 
усім бажанням і жаданням московським, забезпечуючи повну самостійність 
і незалежність України1, а за рік українська старшина виступила з своїм 
маніфестом до держав Європи, пояснюючи причини, що привели її до пов
ного розриву і війни з Москвою: “Не з інших мотивів прийняли ми протек
цію в[еликого] кн[язя] московського, як тільки для того, щоб заховати і 
примножити для себе і потомства нашого за поміччю Божою зброєю здобу
ту і кров’ю стільки разів вернену свободу нашу. Щ едро наділене ріжними 
обіцянками і приреченнями в[еликого] кн[язя] московського, військо наше 
сподівалося, що з огляду на спільність віри і добровільне підданство в[еликий] 
князь буде для нас справедливим, прихильним і ласкавим, поступатиме з 
нами щиро і на свободи наші не замишлятиме, але ще примножатиме їх 
більше і більше1 2, відповідно до обіцянки своєї\ І так воно перше взялося до 
того, з  нашим полковником ніжинським Золотаренком, щоб привести під 
власть в[еликого] кн[язя] московського Литву. Але здурили нас ті надії! 
Міністри й вельможі московські намовили того пречеснішого, всепобожно- 
го і ласкавого князя до того, що зараз же першого року, як завелися перего
вори між Москвою й поляками, під впливом надій на Польську корону, 
рішено заразом нас придавити і поневолити, і до того вели вони свої замис
ли, щоб, занявши нас війною з Швецією, легше могли нас придавити і по
неволити. Богдан Хмельницький разом з писарем своїм не тільки не дали 
на се згоди в[еликому] князеві, але й ріжними раціями намовляли через 
В.П.Кикіна, аби не починали війни з Ш вецією в Лівонії. Мали ми в руках 
копію згаданої інструкції3, зовсім певну, але вірили, що се було ділом тільки 
міністрів і вельмож, що лестяться до свого князя, але ласкавий князь і свя
тіший патріарх на се не пристануть, і своєю щирістю силкувалися перемогти 
московські замисли. Отже, таки розпочато в Лівонії війну з королем швед
ським, союзником і приятелем нашим, без усякої причини, з  того тільки, 
що світліший король шведський схотів завести приязнь з  нами”, і т.д.4

1 Архив Ю З Р , [ч.] НІ, т. V I, с. 3 3 5 - 3 3 6 .
2 Знов та формула Переяславської угоди.
3 Очевидно —  в справі польсько-московського порозуміння.
4 Архив Ю З Р , [ч.] III, [т.] VI, С. 3 6 3 - 3 6 4 .
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Супроти такої невірної політики Москви в міжнародних справах і зрад
ливої тактики її у внутрішніх відносинах України, на котру вказує той же 
маніфест, українська старшина уневажняла Переяславську умову, недо
держану Москвою. І тільки неудачі, які спали на українську старшину, на 
Виговського і Ю.Хмельницького, внутрішнє роздвоєння України, підхова- 
не згаданою тактикою Москви, кінець кінцем змусили старшину знову за 
вести переговори з Москвою на принципах Переяславської умови. Сим ра
зом старшина хотіла її розгорнути в нові статті, незалежно від московських 
1654 р. —  між іншим вимовляла Україні необмежене право дипломатичних 
зносин, участь козацьких комісарів в дипломатичних конференціях Москви 
з іншими державами, особливо тими, з якими були спеціальні справи в укра
їнців, домагалася того, щоб Москва поза гетьманом не вела ніяких сепарат
них зносин з ким-небудь на Україні, і щоб московське військо, посилане на 
Україну в поміч гетьманові, зіставалося під його власно1. Але московський 
уповноважений, кн[язь] Трубецькой, зрадливим способом постарався за 
манити до свого табору гетьмана з старшиною і, маючи їх в своїх руках, 
примусив зложити присягу цареві на статтях, мовляв, Б.Хмельницького, з 
ріжними новими московськими додатками*.

Та не тільки сі додатки значно обмежували державні права України, але 
і самий той текст статей, що Трубецькой подав Хмельниченкові з старши
ною як статті Б.Хмельницького, дає редакцію значно змінену й погіршену, 
на некористь України, в порівнянні з дійсними статтями 1654 р. Н апри
клад, у справі дипломатичних зносин і автономії української церкви статті 
змінено на гірше, а за те заводилася платня гетьманові, старшині й козакам 
з українських доходів, котрі хотіла збирати собі царська казна1 2. Доволі не
ясну сю справу толкують тим способом, що Трубецькой чи московські дяки, 
побачивши, наскільки не ознайомлена старшина в дійсних статтях 1654 р., і 
тексту їх не має, сфабрикували новий текст і подали його за статті 1654 
року3. Гетьман з старшиною, бачучи себе в московській засаді, заявили, що 
приймають сі статті і нові московські додатки, хоч годитися з ними не мог
ли, і се насильство над ними дуже скоро привело до нового розриву.

Щ об спопуляризувати сим разом і закріпити в свідомості українського 
громадянства сі нові змінені статті, Трубецькой, “по указу великаго госуда
ря”, віддав [їх] воєводі Шереметьеву, щоб він їх видрукував, разом з при
сяжними підписами старшини, і розіслав “во веЬ черкаскіе (козацькі) пол
ки, чтобъ про т̂ Ь статьи, которые съ гетманомъ Ю рьемъ Хмелницкимъ и

1 Акты Ю З Р , IV, с. 256.
2 Там само, с. 2 6 2 —265.
3 Шафранов, О  статьях Б. Хмельницкого, с. 3 8 8 —389. Його погляд на статті в 14 

пунктах 1659 р. як на новотвір прийнятий і новішими російськими дослідниками, бар[оном] 
Нольде і Розенфельдом.
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со вс^мъ войскомъ Запорожскимъ постановлены на радѣ, ведомы были во 
вс^хъ полкахъ всему войску Запорожскому”1. Се було сповнено, “книга” 
ся була надрукована в Києві і розіслана, і хоч заховалася в дуже малій кіль
кості, все-таки свою мету осягла —  статті 1659 р. спопуляризувала. А  що 
московська централізаційна політика взагалі їхала на швидкім коні, раз у 
раз щось вирізуючи з українських прав, то незадовго і текст 1659 року став 
такою річчю, на котру старшина мала інтерес в своїй боротьбі з  новими 
обмеженнями українських вольностей.

Українські ж привілеї 1654 р., не включені в сю книгу, надовго вийшли 
з юридичної й історичної свідомості українського громадянства.

V
Вияснивши ту фактичну обстановку, в якій укладалися головніші акти 

умови України з Москвою, перейдемо до вияснення юридичного, держав- 
но-правного характеру сеї умови і тих відносин, які уставлялися нею між 
Україною і Москвою. Н ад питанням сим спинялося чимало істориків і юри
стів, спеціалістів державного права, і вони намітили досить виразно і певно 
головні пункти в сім питанні.

Передусім вони міцно уставляють той факт, що акти 1654 р. були ум о
вою , договором між двома державами, що уставляв їх відносини на будуче. 
З  невеликими виїмками, на сім ґрунті стояли взагалі ті дослідники, яким 
доводилося спинятися на сім питанні1 2. Т і ж, що виступали проти сього3 і 
доводили, що договору не було, бо Україна просилася, мовляв, під руку 
московського царя, не ставлячи ніяких умов*, —  сі мішають докупи питан
ня форми і змісту і не розрізняють ріжних стадій в сих переговорах.

Так, Україна просилася. Але московському правительству було звісно, 
що свій перехід під царську зверхність вона не мислить інакше, як тільки в 
формі договору. Наприклад, 1651 р., після берестецької катастрофи, в най
більш критичний момент, Виговський говорив московському агентові, що 
він сподівається незадовго їхати послом до Москви в справі піддання. “І 
коли царське величество пожалує їх —  зболить прийняти під свою високу 
руку, він про всі ті статті умовиться, на котрих статтях їм бути під государе
вою високою рукою”4. Те, що мало бути в Переяславі в січні 1654 р., мос
ковське правительство так і представляло собі як умову, і по перших вістях,

1 Акты Ю З Р , IV, с. 273.
2 Довгий ряд їх (не вичерпуючи все-таки) наводить Розенфельд у своїй книжці: 

Розенфельд, [Присоединение Малороссии к России 1654—1793], с. 30.
3 Карпов, Куліш, Мякотин.
4 “И  будетъ царское величество пожалуетъ ихъ, велитъ принять подъ свою государе

ву высокую руку, и онъ о тѣхъ вс'Ьхъ статьяхъ учнетъ договариваться, на которыхъ ста
тьяхъ тому быть, что имъ быть подъ его государевою рукою”: Акты Ю З Р , III, с. 4 6 2 .
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одержаних від Бутурліна про Переяславський акт, висилаючи своїх воєвод 
до Києва, воно поручало їм на випадок потреби воєнної сили домагатися її 
від гетьмана “на основі договору, як він умовився з Василем Васильовичем 
Бутурліним з товаришами”1. І гетьман, з свого боку, те, що було в П ереяс
лаві 8 січня, як ми бачили, теж називав “трактатами”, і посилаючися на дані 
там царським іменем обіцянки, допевнявся тільки реалізації царськими при
вілеями того запевнення вольностей українських, яке було вже приобіцяне 
українській стороні перед її присягою. Про се же пригадувати московсько
му правительству поручав він своїм послам. Присягу цареві зложено після 
того тільки, як царський посол царським словом запевнив українців, що їх 
жадання цар сповнить в повній мірі.

Справедливо завважає, відкидаючи аргументи тих, які не добачали “до
говору” в акті об’єднання України з Москвою, авторитетний спеціаліст дер
жавного права барон Нольде: “Уважне читання офіціального статейного 
списку Бутурліна переконує,... що в дійсності посли Олексія Михайловича 
дали вже в Переяславі деякі загальні зобов’язання, які потім вилилися в 
останній формі в “пунктах”, постановлених у Москві. Одначе про “клятве- 
ну обіцянку»1 2, здається, не може бути мови. З  другого боку, гадка Куліша, 
нібито “по духу московського самодержавія” договору бути не могло, роз
бивається договірним характером пізніших актів між Москвою і М алоро
сією*...; незалежно від того, “Переяславський договір” міг існувати, навіть 
коли б уставлялася необмежена власть царя в Малоросії: коли Малоросія 
не була завойована, одиноким способом “прилучення був власне договір”3. 
Розенфельд, розвиваючи сі гадки Нольде, завважає: “Малоросія від 1648 
до 1654 року була державою (самостійною державою, доводить перед тим 
автор), але держава не завойована може бути прилучена до іншої держави 
тільки через договір, таким договором і являються статті 1654 р.”; “П ротив
ники теорії договору вказують, що Малоросія спочатку присягла, а потім 
отримала жалувану грамоту, і Москва потвердила статті. Се міркування 
ледве чи правильне. Н е можна моменту присяги відривати від дальшого

1 “А  будетъ бояромъ и воеводамъ учинятца вѣсти прямые про приходъ къ Кіеву 
воинскихъ людей, и имъ, смотря по вѣстямъ о прибылыхъ людяхъ, писати къ гетману къ 
Богдану Хмелницкому, чтобъ онъ по прежнему своему договору, какъ онъ договорился съ 
бояриномъ и намѣстникомъ тверскимъ съ Васильемъ Васильевичемъ Бутурлинымъ съ 
товарыщи, прислалъ к нимъ бояромъ и воеводомъ въ Киевъ полковниковъ”: Акты 
Ю З Р , X , с. 368 . Говориться, мабуть, взагалі про взятий гетьманом на себе обов’язок 
воєнної помочі.

2 Нольде ([Очерки русского государственного права], с. 2 8 8 )  мае тут на гадці К ос
томарова, що опираючися на Величка, приймав, що московські посли таки присягали іме
нем царя, хоч і не признавалися до того в своїм справозданні.

3 \Н ольде, Очерки русского государственного права, с. 2 8 9  (прим. 8 9 ) . —  Упор, j
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розвою переговорів, які закінчилися в Москві, почавшися в Переяславі; 
присяга була тільки початковим моментом сих переговорів, і її попередила 
офіціальна заява московського посла Бутурліна про те, що цар потверджує 
всі вольності і закріпить маєтності; тому що сі вольності в Москві були 
незвісні і їх треба було обміркувати цареві з боярами, останнє затвердження 
прав малоросійського народу сталося після присяги. Але не треба забувати, 
що Хмельницький присягнув тільки після згаданої заяви Бутурліна, і в сій 
заяві міститься загальна формула того, що потім більш-менш детально уста
новлено в М оскві”1.

Козацька Україна в 1648—1654 рр. дійсно була фактично незалежною 
державою, і як така входила в сих літах в договірні відносини з Туреччи
ною, Кримом, Польщею, Москвою. Вона фактично володіла всіма тими 
прикметами, які в цілості характеризують державу: територія, котру охоп
лює державна організація, людність, яка признає над собою певну власть, і 
власть, яка виконує свої розпорядження на сій території і над сею людніс
тю. Людність сеї України не признавала над собою ніякої іншої власті, крім 
війська і уставленого ним гетьманського уряду. Се військо і його уряд, хоч в 
зносинах з польським правительством не покидали старого, традиційного 
титула “війська його королівської милості”, фактично від 1648 року були 
незалежні, такими себе вважали, і московське правительство як незалеж
них приймало їх під царську руку. Се зазначене було і в промові Бутурліна 
на Переяславській раді, що цар велів прийняти їх під свою руку як “отъ 
королевскаго подданства свободныхъ, преступленіемъ присяги его” (з  його 
сторони). Переяславська умова уставляла відносини між двома незалежни
ми державами1 2. А  між двома державами, се справедливо зауважено, міг 
уставити відносини тільки договір. Таким і була Переяславська умова, роз
крита потім і деталізована московськими статтями і царською жалуваною 
грамотою.

Я к на обосторонній договір, стверджений обоюдною згодою, дивилася 
на сі акти не тільки українська сторона, а й московська. Та обставина, що 
Переяславська угода не була заприсяжена царем, а московські статті були 
предложені з козацької сторони в формі петиції, і з московської сторони 
були стверджені в формі резолюцій царського правительства і царської ж а
луваної грамоти, се в очах московського правительства не мало значіння. В 
подібних формах стверджувалися й пізніші статті. Ініціативною стороною

1 [Розенфельд, Присоединение Малороссии к России], с. 30, 33.
2 Щ о Україна в момент свого сполучення з  Москвою була незалежною державою, се 

гіідчеркували дослідники не раз і перед тим, а спеціальніше над виясненням сеї гадки спи
нялися останніми часами Слабченко в своїй статті “Щ е до історії устрою Гетьманщини 
X V II—X V III ст.” (Записки Львівського] наук[ового] товариства, т. 116, с. 7 0 —71) і 
Розенфельд в своїй книжці ([Присоединение Малороссии к России], с. 8 —9 ) .
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часом було українське правительство: воно предкладало московському ца
реві свої домагання, і цар давав на них свої резолюції —  в такій формі 
уложені Глухівські статті 1669 р., постановлені при потвердженні на геть
манстві Многогрішного. Часом царське правительство вносило свої статті 
на українську військову раду, і військо їх приймало, —  так уложені “нові 
статті 1659 р.”1, Батуринські статті Брюховецького 1663 р. і т. ін. В очах 
московської і української сторони се однаково був договір, стверджений 
згодою обох сторін, заявленою в тій чи іншій формі, і його не інакше можна 
було відмінити, як тільки за обопільною згодою обох сторін. Заносячи до 
царя своє прошения, щоб цар велів збирати доходи з українських міст до 
своєї казни і прислав туди своїх воєвод, Брюховецький з товаришами про
сили, щоб “Військо Запорозьке і всі військові справи відати гетьманові по 
давньому, як положено в договорних статтях”1 2. Після упадку Брюховець
кого, збираючися до відновлення статей, в 1669 р. гетьман Многогрішний 
пише до царських уповноважених кн[язя] Ромодановського з товаришами: 
“По указу в[еликого] государя нашого приїхали ми з старшиною до Глухова 
задля договору і постановления діла благополучного; одначе для усного до
говору від себе і всієї старшини осіб значних до вашої милості посилаю, щоб 
з вашими милостями про все ще там на місці достаточно размовились і про 
все постановили”. А  Ромодановський, повідомляючи його, що тепер їде до 
Глухова, зазначав: “Н а раду до вас ідемо, і як з ’їдемося, за поміччю всеси
льного Бога, од царського величества поручене добропочате діло по догово
ру постановимо і укріпимо, як тому наперед певному бути”3 і т. ін. З а  весь 
час, аж до Петра, московське правительство всі зміни в умові 1654 р., в 
“статтях Б.Хмельницького”, поновлених 1659 року, всі обмеження україн
ських вольностей переводило не інакше, як в формі умови, договору —  
нехай примусового в дійсності, але обостороннього по формі, котрим обидві 
сторони одміняли умову попередню.

1 О т їх форма. Московська пропозиція —  “По указу и повеленью великаго госуда
ря... всегда на его государеву службу гетману со всѣмъ войскомъ быть готову”. Військова 
резолюція: “И  гетманъ и полковники, и вся старшина и чернь на радѣ выслушавъ, сей 
статьѣ приговорили быть такъ какъ та статья написана”.

2 “А  войско Запорожское и войсковыя всякія дѣла вѣдать ему, гетману, по прежне
му, какъ о томъ положено въ договорныхъ статьяхъ”: Полное собрание законов [Россий
ской империи], [т. I], ч. 375, с. 611—615; Бантыш-Каменский, Источники [малороссий
ской истории], I, с. 156.

3 Акты Ю З Р , VIII, с. 83 , 85. “Договорами” називало акти українське громадянство 
й пізніше —  в наказах 1767 р., посилаючись на статті Многогрішного, Самойловича, 
Мазепи: [Депутатские наказы и всеподданейшие челобитья от шляхетства Малороссийс
кой губернии] / /  Сборник [императорского русского] исторического] общ[ества], т. 68 , 
[ч .Х С Ѵ І], с. 128; [ч. С Ѵ ], с. 236 .
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І Петро І після полтавської катастрофи перший зважившися своєю од
носторонньою волею ломити українську конституцію, теж не важився запе
речувати конституційних прав України. Не тільки в грамоті на вибір наступ
ника Мазепі він “нашим, царського величества, словом” обіцяв “всѣ воль
ности, права и привилегіи, которыя вы отъ времени принятія блаженныя и 
достохвальныя памяти отца нашего подъ свою высокодержавную руку гет
мана Богдана Хмельницкаго съ войскомъ Запорожскимъ и со всѣмъ мало- 
россійскимъ народомъ, и потомъ при нашемъ государствованіи гетманы и 
все войско имѣли, свято, ненарушимо и свято содержать”. Потверджуючи 
на гетьманстві Скоропадського в 1710 р., він полишав йому “всякіе воинс
кіе и гражданскіе въ Малой Россіи дѣла управлять по войсковымъ пра
вамъ, по прежнимъ обыкновеніямъ и по постановленнымъ пунктамъ, на 
которыхъ приступилъ подъ высокодержавнѣйшую руку отца нашего гет
манъ Богданъ Хмельницкій со всѣмъ Войскомъ Запорожскимъ и народомъ 
малороссійскимъ, и по нашимъ указамъ опредѣленнымъ и впредь посыла
емымъ, безъ нарушенія правъ и вольностей стародавныхъ народа малорос
сійскаго”1. І навіть посадивши на шию гетьманському правлінню свою “М а
лороссійскую коллегію”, він заявляв гетьманові, що сій колегії “велено все 
чинить по трактату, учиненному съ Хмельницкимъ”1 2.

Цариця Катерина теж, скасувавши вже гетьманство і зломивши мос
ковсько-українську угоду, коли приходиться їй говорити про неї, все-таки 
споминає про неї як про “уговорні пункти Б.Хмельницького”3.

Таким чином, ті, власне, російські царі, які поламали і потоптали П ере
яславську умову, були вповні свідомі того, що вони робили —  що вони 
безправно і беззаконно нарушали самовільно трактат, умову, договір, уста
влений за обопільною волею, який міг бути уневажений теж тільки за обо
пільною згодою. Вони були свідомі сього — але покладали на свою силу, на 
терор, котрий вони наводили на Україні своїми карами, і на привабу “чинів 
і жалування”, котрими переманювали легкодухів, кажучи словами самої К а

1 Бантиш-Каменский, Источники [малороссийской истории, ч.], II, с. 176, 258.
2 Статті 1722 р.: Там же, с. 315.
3 Інструкція Румянцеву при його призначенні генерал-губернатором України в 1764 р.: 

[Наставление, данное графу Петру Румянцеву, при назначении его малороссийским гене
рал-губернатором, с собственноручными прибавлениями Екатерины II] / /  Сборник 
императорского] рус[ского] исторического] общ[ єства], VII, с. 380: “...необходимо нужно, 
подъ какимъ бы инымъ званіемъ, кромѣ подушнаго, то ни было, расположить на тамош
ній народъ и получать съ него въ казну нашу, по долгу и справедливости, да и по самимъ 
уговорнымъ пунктамъ гетмана Богдана Хмельницкаго, намъ безспорно принадлежащіе 
доходы...”
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терини —  “маючи в таких випадках і вовчі зуби, і лисячий хвіст”, для ма- 
нення, кого можна було заманити1.

Для сучасного свідомого українського громадянства факт зламання до
говору був таким ясним, що не підлягав сумніву.

Українська людність однодушно огудила політику російського правите
льства при нагоді вибору до Комісії уложенія 1767 р., в своїх звісних нака
зах* —  не вважаючи на всі прояви вовчого терору (що доходив до засудів 
на смерть за опозицію урядовій політиці). Звісний український громадянин 
Політика* в своїй критиці наказу новоорганізованої (замість гетьманського 
правління, під проводом Румянцева) Малоросійської колегії, зложеного 
відповідно до нового правительственого курсу, писав, нагадуючи про дого
вірний характер відносин України до Москви, якого не можна було нару
шите без затрати всякого обов'язку України супроти корони: “Се доброві
льне підданство (українського народу московським царям), засноване на 
договорах, учинених Богданом Хмельницьким і всім малоросійським наро
дом, де сказано: “Всі права, привілегії, вигоди, вольності і звичаї всякого 
чину і стану людей, як то: шляхетства, гетьмана і Війська Запорозького, 
духовного чину, міщанства і всього народу хоронити вічними часами від 
усякого нарушения”. Се можна бачити з тих же договорів —  а хоч їх і 
самих було досить і були вони міцні в своїй непорушності, то все-таки той 
гетьман просив понад те ще грамот-потверджень для всякого чину, і їх дано 
як шляхетству і гетьманові з військом, так і духовному чинові і міщанам 
окремо. Вищезгадані договори потверджувалися всіма государями, які во
лоділи, коли вони вступали на престол, і при виборі кожного гетьмана, но
вими договорами і жалуваними грамотами. Тому полишаю на справедливе і 
безпристрасне обміркування шановного зібрання панів депутатів: чи М ало
російська колегія, бачачи такі численні, ясні і тверді потвердження вінчаних 
голів малоросійському народові на заховування його при давніших правах, 
привілеях і вольностях, не занадто сміливо взялася за не своє діло, захитавши 
всі ті потвердження і заводячи в Малій Росії постанови, у всім противні її

1 “П о множеству безпорядковъ, требующихъ исправленія и другихъ лучшихъ учреж
деній, воображаемъ мы себѣ и трудъ тотъ, котораго вамъ стоить будетъ исполненіе долж
ности вашей, толь наипаче, что при всякомъ новомъ дѣлѣ и при развратныхъ иногда 
простаго народа объ ономъ понятіяхъ, со стороны же чиновныхъ людей пристрастныхъ и 
коварныхъ истолкованіяхъ, не всегда силою ввѣренной вамъ власти, но болѣе многообраз
ными ласковости и снисхожденія средствами дѣйствовать и оными, смотря по дѣлу, по 
времени и по человѣку, искусно изворачиваться должно. И  для того можно сказать, что 
въ таковыхъ случаяхъ надобно имѣть и волчьи зубы и лисій хвостъ”, —  ся цинічна пора
да міститься в тій же інструкції Румянцеву ([Наставление, данное графу Петру Румянце
ву], с. 3 8 2 ) і дає добру міру московського “снисхожденія” в українських справах.
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правам і вольностям, і тим нарушаючи святість договорів, котрих заховуван
ня приносить честь государям і утверджує цілість і добробут народів”1.

І по тім, як сі всі пригадки, висловлені законною дорогою, зісталися без 
усякого наслідку, і українську автономію знищено до решти, найбільш ак
тивні представники українського громадянства не бачили перед собою ін
шого виходу, як дорогу одвертої боротьби проти зрадливого режиму.

VI
Піддаючися “під високу руку” московського царя, Україна зрікалася 

своєї незалежності, але заховувала виразні прикмети своєї державності і під 
московською зверхністю, хотіла зоставатися державою, тільки не суверен
ною, і признавалася в сім московською стороною. Се вповні очевидно, і 
переважна більшість учених, яким доводилося над сим зупинятись, не мали 
в тім ніякого сумніву —  розходились тільки в виводах, під яку з форм 
державних сполучень, прийнятих нинішньою наукою державного права, 
належить Україну підвести.

Найбільш авторитетний з російських істориків права, визначний теоре
тик державного права покійний проф. Сергеевич у своїх лекціях писав про 
об’єднання України з Москвою —  розповівши в коротких словах його істо
рію: «Таким чином, Малоросія не була прилучена як провінція, як були 
прилучені, наприклад, Твер, Рязань й ін[ші] князівства. Малоросія лиши
лася осібною державою, з  своїм особливим устроєм, з  своїм військом, з 
своїм законодавством і навіть з правом зносин з чужими державами. Спи
таємося: під яке поняття можна підвести се сполучення, під поняття персо
нального чи реального сполучення? Коли взяти під увагу ті умови, на осно
ві котрих Малоросія прилучилася до Росії, і жалувану грамоту, дану М ало
росії, —  характер сього сполучення виясниться легко. В жалуваній грамоті 
говориться: “Малороссія принимается подъ нашу высокую руку и обѣщается 
служить намъ, сыну нашему и наслѣдникамъ”. Звідси видно, що прилу
чення мало характер персональний, а не реальний. Малоросія не з ’єдналася 
з Московською державою, а тільки признала своїм государем государя, що 
царював в Москві, з його потомством. Се факт персонального сполучення 
наслідком вибору1 2. Але що московського царя вибрано разом з потомст-

1 Наставление выборному от Малороссийской коллегии [в комиссию о сочинении 
проекта нового уложения г. коллежскому советнику и члену той коллегии], Дмитрию Н а- 
талину, [и возражение депутата Григория на ее наставления], с. 2 4 —25.

2 “Это случай личнаго соединенія въ силу избранія”: [ Сергеевич], Лекции и исследо
вания по древней истории русского права, 2-е изд., [1899], с. 84. Н е вважаючи на крити
чні замітки інших дослідників, Сергеевич не відступив від сього погляду, він повторявся в 
пізніших виданнях його курсу, до самої смерті [див., напр.: 4 -е изд., С П б, 1910, с. 116. —  
Упор.].
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вом, то сполучення мало тривати доти, доки існувало потомство Олексія 
Михайловича».

Сергеевич, таким чином, бачить в зв’язку України з Москвою персона
льну унію —  найбільш слабку з усіх форм державних сполучень. Проти 
його погляду виступив інший російський спеціаліст Коркунов. Він писав з 
сього приводу: “Унія передусім і безумовно вимагає одності в особі прави
теля. При всій окремішності Єгипта або Болгарії вони не стоять з Турцією 
в унії з тої простої причини, що мають осібних правителів: Єгипет —  свого 
хедива, Болгарія —  свого князя. Сі правителі підвласні турецькому султа
нові, а через те й держави їх, півнезалежні, стоять в васальних відносинах 
до Туреччини. Унія ж —  се сполучення двох зовсім незалежних держав 
наслідком одності особи правителя. Але те ж саме було в X V II віці з М ало
росією. Осібність її в тім найголовніше й виявлялась, що вона мала осібного 
правителя в особі гетьмана, що мав право навіть вести самостійно міжнаро
дні зносини. Малоросія не стояла в рівноправних відносинах до Росії, вона 
підлягала їй. Російський цар не об’єднував в своїй особі дві окремішні дер
жавні власті, але малоросійський гетьман підлягав йому як зверхньому во
лодареві. Се, очевидно, васальна залежність, а не персональна унія”1.

Третій авторитетний російський правник, академік Дьяконов писав, 
виступаючи проти обох сих поглядів: “Обидві сі точки погляду викликають 
серйозні непевності. Персональна унія —  се припадкове і тільки тимчасове 
сполучення держав. Прилучення ж  Малоросії до Москви, по тексту жалу
ваної грамоти, розумілось як сполучення вічне. Там сказано, що государ 
пожалував Запорозьке Військо, “а вони його царському величеству в уся
ких його государських повеліннях служитимуть вовіки ' ; що Військо З ап о 
розьке стало “під нашою царською рукою і присягли нам великому госуда
реві, і нашим государським дітям і наслідникам на вічне підданство" . Сі 
вирази показують, що мова йде не тільки про династію Романових, а про 
вічну службу і вічне підданство, себто всім государям, які б вони не були. 
Васальна ж  залежність буває там, де між володарем-сюзереном і людністю 
васальної держави нема безпосереднього зв’язку, між ними стоїть особа 
правителя —  васала. Людність присягає на вірність своєму правителеві, а 
той присягає на вірність своєму сюзеренові. Людність же Малоросії вчини
ла присягу (вѣру) на вічне підданство московському государеві, а гетьма
нові ніякої присяги не складала. І коли б було треба підвести прилучення 
Малоросії під якийсь тип сполучення держав, прийнятий сучасною теорією, 
то скоріше треба б признати прилучення Малоросії до Москви на основі 
“Статей Богдана Хмельницького” за унію реальну”1 2,

1 [Коркунов], Русское государственное право, І, с. 181.
2 \Дьяконов\, Очерки общественного] и государственного] строя древней Руси, I,

с. 2 4 7 - 2 4 8 .
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Сі три головніші погляди на державно-правний характер сполучення 
України з Москвою (до котрих прилучаються й інші дослідники —  особли
во до теорії васальної)1, різнячися в причисленні його до того чи іншого 
прийнятого науковою теорією типу державних сполучень, сходяться на тім, 
як бачимо, що всі вони признають за Україною після її сполучення з М оск
вою прикмети державності, державного існування.

Се й не може бути інакше, коли мати на увазі ті форми, в яких Україна 
увійшла під зверхність московського царя і в яких зіставалися відносини її до 
Москви в перший період сього сполучення. Ті правники, які ослаблюють сі 
прикмети самостійної державності України й силкуються звести її до станови
ща провінції Московської держави, посилаються на централізаційну політику 
Москви, виховану всією попередньою її історією і приложену також і до 
України. Вони розглядають відносини, зав'язані між Україною та Москвою 
в 1654 р., з становища дальшої московської політики супроти України —  тих 
обмежень, які заводила Москва на Україні крок за кроком, аж до повного 
знищення української автономії, освітлюють їх з погляду московських тенден
цій, а не того порозуміння, яке було вихідною точкою нового державного спо
лучення і уставляло обов'язкові для обох сторін відносини.

Се найбільш виразно і яскраво виступає в останній з наукових праць, 
присвячених оцінці правно-державних відносин України і Москви, книжці 
Розенфельда. Він переносить вагу з чисто юридичного становища на істо
ричне, з того, в яких формах відносини уставлялися, на те, що з них вийш
ло. Він підносить, що “погляд правительства (московського) і погляд геть
мана на статті були протилежні. Правительство дивилося на сі статті як на 
юридичну підставу для своїх централістичних змагань, гетьман і вся Украї
на бачили в них гарантію своєї свободи і незалежності”. “Ставши на історич
ний ґрунт, —  каже він далі, —  ми мусили признати, що історично взявши 
(юридично сього могло й не бути), ся інкорпорація на особливих умовах1 2 
була початковим актом інкорпорації повної”3. Автор таким чином сам при
знає, що того, що сталось історично, юридично могло не бути, —  а, власти
во, не повинно було бути, коли б московська сторона держалася вірно тих 
умов, під якими Україна піддавалася під московську зверхність. Але кінець 
кінцем він сам признає, що Україна об'єднувалася з Москвою як самостій
на держава договором і заховувала за собою прикмети державності і після 
сього об’єднання, та що дальші зміни в сих відносинах також змінялися в 
договірних формах; коли він не договорює до кінця, що сі договірні форми 
були зламані односторонньо волею Москви, себто що перехід України до

1 Васальство добачили Сокольський, Покровський, Мякотин, Слабченко, реальну 
унію —  Попов.

2 Так оцінює юридичну природу сполучення України з Москвою автор.
3 \Роэен<релъд, Присоединение Малороссии к России], с. 172.
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нової інкорпорації зроблено зламанням договору, се його справа; але кож- 
дому уважному і об'єктивному дослідникові се мусить бути ясно.

Взагалі, що Україна зосталася при певних державних правах і після свого 
об'єднання з Москвою й її автономія мала характер конституційний, осно
вувалася на договорі, —  се ніяким чином не може бути поставлене під сум
нів, і всякі спори про те, як саме назвати сю форму сполучення, в якій сто
яла Україна до Москви, являються, властиво, спорами про слова1. 1 * * * * б

1 Проф. Нольде, який в своїй праці про об’єднання України з  Москвою підтягає 
право України під поняття тільки автономії, робить се тим способом, що під се поняття 
“самоуправи на підставі власного, а не дарованого державного права”, як він характеризує 
автономію, підтягає взагалі несуверенну державу, членів федеративного союзу і т. д., себто 
затирає всяку ріжницю між автономним краєм і державою з обмеженою суверенністю. 
Його автономна Україна являється кінець кінцем об’єднаною з Москвою несуверенною 
державою, як справедливо вказує се Розенфельд ([Присоединение Малороссии к Р ос
сии], с. 7 0 —71). “Не можна не вказати, —  пише він, —  на подібність теорії автономії у 
вказаних (професором Нольде. —  М .Г.) рамках з державоподібним організмом проф. 
Сокольського. Справді, проф. Сокольський вважає, що основною прикметою сього “орга
нізму” являється “господство не по препорученію, а по собственному праву”, і на сій під
ставі він уважає Малоросію державоподібним організмом, а Фінляндію і Польщу —  тільки 
інкорпорованими провінціями, тому що “їх особливості в законодавстві й управі були тіль
ки привілегією, дарованою російськими монархами, а не належали їм на власнім праві”.
І “автономна” Малоросія проф. Нольде, і “державоподібна” Малоросія проф. Сокольсь
кого живуть своїм власним правом, “не привілегією, дарованою російськими монархами”, 
а правом, “допущеним Московською державою”. Але тим часом як проф. Сокольський 
стоїть, властиво, на становищі васальної держави і його “державоподібний організм” —  
се “держава держав”, становище проф. Нольде наближається, властиво, до старої катего
рії, котру, по словам Ілітературі тепер сливе ніхто не боронить, а ми (Розенфельд. —
М.Г.) висуваємо для об’яснення природи відносин Малоросії й Росії. Се —  категорія
неповної інкорпорації, інкорпорації на спеціальних умовах. Справді, що таке “самоуправа
на власнім праві”, коли признати, що Малоросія до 1654 р. була державою? (а се, видимо, 
признає і проф. Нольде, коли говорить: “Коли Малоросія не була завойована, одиноким 
способом прилучити був власне договір”, але при договорі мусять бути два суб’єкти, з  них 
одним і була Малоросія —  держава; коли б вона не була ним, то Москва юридично мусила
б договоритися з Польщею, а не з Малоросією (прим. І.Розенфельда. —  М .Г .)). Конкре
тно питання представляється так. Малоросія відділилася від Польщі, одержала міжнаро
дне признання і стала державою; наслідком історичних обставин вона прилучилась до 
Московської держави, яка заховала за Малоросією широкі права, історично їй приналеж- 
ні; Московська держава до часу “допускала” сі права, але коли Малоросія ослабла через 
внутрішні усобиці, а на російський престол вступив чоловік залізної волі, що всюди прояв
ляв свою незламну енергію, самостійність Малоросії була знищена”.

Але ж кінець кінцем, як розкривається отся “неповна інкорпорація” Розенфельда, 
маємо і у нього з України самостійну державу, яка договором об’єднується з  іншою держа
вою, і далі заховує свої історично приналежні права, свою самостійність —  аж доки не 
приходить деспот, який ламає всі договірні відносини своєю волею, та й годі.



56 НАУКОВІ РОЗВІДКИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Москва признала, що устрій України основується і вона правиться на 
своїм власнім, договором з Москвою забезпеченім, праві, яке в актах озна
чується терміном “прав і вольностей, які бували при в[еликих] кн[язях] 
руських і королях польських”, і котрі царським правительством можуть 
примножатись, а не вкорочуватись.

Головою українського правління московське правительство признало 
гетьмана, свобідно вибираного військом, без усякого мішання в те московсь
кого правительства, яке має бути тільки оповіщене про довершений вибір.

З а  гетьманом воно признало право дипломатичних зносин; хотіло об
межити його тільки щодо Туреччини й Польщі, але гетьманське правитель
ство сього обмеження не прийняло, і на практиці правительство гетьмансь
ке і правительство московське вело свою дипломатію самостійно, не коор
диновано навіть, і на сім ґрунті виникли головні непорозуміння і конфлікти.

Україна має власне військо, яке стоїть під властю гетьмана, і тільки 
його, —  права розпоряджатись українським військом безпосередньо мос
ковське правительство навіть не заявляло.

Судівництво українське признане вповні незалежним і автономним без 
права якого-небудь відклику до московського уряду.

Адміністрацію Україна хотіла мати також автономну. Московське пра
вительство, навпаки, хотіло держати там своїх воєвод. Кінець кінцем воно 
пропустило сей пункт в статтях зовсім і пробувало висувати пізніше, при 
нагоді. Але українська сторона стояла на тім і пізніше, що сі московські 
воєводи не повинні в нічим мішатися до адміністрації, і се мусило прийняти 
і московське правительство.

З  фінансами було найбільш неясно. Українське правительство хотіло їх 
задержати в своїм завідуванні, але справу збивала стара традиція, що війсь
ко козацьке діставало “казну” від московських царів, і старшина при сій 
оказії хотіла на московські плечі переложи™ обов'язок давання плати вій
ську. В зв'язку з сим московське правительство претендувало на збирання 
до царського скарбу доходів з української не-козацької людності і хотіло, 
полишаючи саме збирання урядникам місцевим, виборним, поставити над 
ними контроль з московських людей. Я к посереднє рішення, козацькі по
сли поставили (14 березня) побажання, щоб Україна платила певну круглу 
суму до царського скарбу, а на ніяку московську фінансову адміністрацію 
рішуче не згоджувались. Московське правительство на се не хотіло приста
ти, стояло на своїй резолюції, але результат був той, що сливе весь час Геть
манщини фінанси України зосталися в завідуванні автономних органів, і до 
царського скарбу не йшло з неї нічого; вона була відділена митним кордо
ном (таможнями) від Московщини і вела автономно свою економічну полі
тику. Проба завести московське оподаткування за Брюховецького, мовляв, 
за його згодою, скінчилася всенародним повстанням, і московське правите-
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льство після того не робило таких проб1. Петро, ламаючи українську авто
номію, попробував взяти фінансове хазяйство Гетьманщини в московські 
руки, але ся проба теж була недовга. Митну границю України скасовано 
тільки в 1750-х рр., і тільки Катерина, касуючи востаннє Гетьманщину, 
повернула доходи України до російського скарбу і положила початок тому 
експлуатуванню української економічної сили на потреби імперії, яке таких 
“блискучих” розмірів дійшло в останніх часах1 2.

При всій невикінченості державного українського будівництва (що по
яснюється тяжкими умовами, в яких жила Україна), хоч воно й зоставляло

1 Цар Петро, коли треба було утримати український народ від переходу до шведів, 
пишно писав у своїх маніфестах: “Можемъ непостыдно ре щи, что ни которой народъ подъ 
солнцемъ такими свободами и привиліями и легкостію похвалитися не можетъ, какъ —  по 
нашей, царскаго величества милости —  малороссійскій, ибо ни единаго пенязя въ казну 
нашу во всемъ Малороссійскомъ краю съ нихъ брать не повелѣваемъ” (Бантыш-Камен
ский, Источники [малороссийской истории], II, с. 192). Сю “милость” український народ 
собі виборов енергійним опором всяким фінансовим апетитам московського правительст
ва, а той же Петро, як тільки вважав сей опір зламаним, рішив положити кінець і фінан
совим українським “свободам”.

2 Відібравши гетьманство від Розумовського і посилаючи на його місце виконавцем 
політика Румянцева, Катерина писала в своїй інструкції йому: “Відомий всім просторий 
обшир сеї землі (України), многолюдність народу, що в ній проживає, велика її плодорід- 
ність і ріжні її переваги над многими місцевостями нашої імперії, завдяки гарному клімато
ві. Але за те не менше відомо всім і те, що Росія від того народу дуже мало, а за останнього 
гетьманського правління сливе й зовсім ніякої користі й доходів не мала”. І далі: “Н а  
початку секретної інструкції вам між іншими Малої Росії непорядками вже згадали ми, 
що від сеї, —  такої просторої, многолюдної й многими корисними рослинами пребагатої 
провінції, до державного скарбу нема ніяких доходів; ледве чи хто міг би сьому повірити, 
а воно так справді, і ще навіть звідси туди видається по 4 8 0 0 0  рублів (взамін скасованих 
мит). Було б невідповідно зіставатись їй в такому непорядку (!) і в дотеперішнім станови
щі, більше утяжливім, ніж кориснім для держави, і при інших поправках доконче потрібно 
розложити і на тамошній народ та якимись-небудь ще іншими титулами, крім подушного, 
діставати від нього до нашого скарбу доходи, нам безперечно належні, по обов’язку і спра
ведливості і навіть по самим уговорним пунктам гетьмана Б.Хмельницького”. “Конопля 
(пенька) малоросійська, тютюн і воли становлять уже не незначну частину державної 
комерції, і з  розмноженням тютюну добрих родів і кращим готуванням його, за прикладом 
англійців і французів, вона може бути ще збільшена. Пильне ж розмноження шовковиці, 
особливо білої, для шовку, тим потрібніше, що він дуже потрібен для тутешніх фабрик, на 
велику заміну грошей, що виходять з  держави щороку”. Без сумніву, все се було одним з  
головних мотивів, з  яких московське правительство так заходжувалося коло прикорочен- 
ня української автономії. Цариці Катерині першій удалося осягнути в сій сфері ті “блиску
чі” результати: вже в 1780 р. річний дохід царської казни з  України дійшов сливе до 
2 мільйонів рублів, величезної для того часу суми.
4M. Грушевський. Т-9
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певні прогалини і шпари, котрими користувалася централістична московсь
ка політика1, всі отсі прикмети українського устрою під зверхністю москов
ського царя не лишають ніякого сумніву в тім, що Україна і під сею зверхні
стю не затратила свого державного характеру. (М іж  іншим, се виявлялося 
на зверх у тім, що зносини центрального правительства велися з  нею через 
Посольський приказ, потім через “Коллегию иностранных дел”, і тільки в 
моменти, коли гетьманство касувалося, Україна переводилася в завідування 
сенату, як провінція —  хоч і признана на особливих правах).

Коли б доконче хотіти підвести ті відносини, в яких вона жила по з ’єд 
нанні з Московською державою, під якусь з прийнятих сучасною юридич
ною наукою форм державних сполучень, то я б також уважав їх найближ
чими до васальства —  як се приймають понайбільше й сучасні дослідники 
(Коркунов, Сокольський, Мякотин, Покровський, Слабченко* й ін.). Влас
тиво, вказано одну тільки прикмету, котрою відносини України і Москви 
після 1654 р. відріжнялися від відносин васальної держави до свого зверх- 
ника (сюзерена), таких, як-от відносини Болгарії до Туреччини, уставлені 
Берлінським трактатом 1878 р.* Се факт, вказаний уже вище (академіком 
Дьяконовим), що від української людності московське правительство за 
жадало безпосередньої присяги цареві. Але відносини сполучених держав 
взагалі настільки ріжнорідні, комбінації настільки змінні, що взагалі нелег
ко укладати їх в ті кілька форм, прийнятих наукою державного права, —  
особливо відносини давніших віків, мало вишколених в державнім праві. 
Важно уставити конкретні, реальні відносини, а вони не лишають сумніву в 
тім, що сполучення України з  Москвою було сполученням держав, з  задер
жанням за Україною державного права і після сполучення.

1Я  коротко намітив головніше в “Ілюстрованій історії”, с. 3 2 2 —323.
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Т Е К С Т И

[1]
Виїмок з справоздання московського посольства, 

висланого на Україну на те, щоб прийняти її в підданство цареві1

Того ж  числа1 2 гетьман Богдан Хмельницький приїхав до Переяслава, 
за годину до вечора, а писар Іван Виговський приїхав січня 7 дня, і пол
ковники та сотники теж зїхалися до Переяслава. І 7 дня січня присилав 
гетьман Богдан Хмельницький до Василя Васильовича Бутурліна і товари
шів полковника Павла Тетерю —  щоб йому, гетьманові, з ними побачи
тись, а грамоти при тім не передавати і промови ніякої не говорити. І пере
казано через полковника до гетьмана, що боярин Василь Васильович з то
варишами раді бачитися з гетьманом, а де саме побачитись, нехай би геть
ман їм переказав. І гетьман переказав, що він буде у Василя Васильовича в 
садибі того ж  дня під вечір.

І під вечір приїхали від гетьмана писар Іван Виговський та полковник 
Павло Тетеря, сказали, що гетьман зараз буде, і, сказавши, поїхали до геть
мана. І того ж  дня, під вечір, приїхав до боярина Василя Васильовича на 
подвір’я гетьман Богдан Хмельницький, а з ним приїхали писар Іван Ви
говський та переяславський полковник Павло Тетеря. І боярин Василь Ва
сильович з товаришами говорили гетьманові: прислані вони від великого 
государя царя і великого князя Олексія Михайловича, всієї Росії самодержця 
і многих держав государя і обладателя, з повним государевим милостивим 
указом, згідно з  чолобиттям гетьмана і всього Запорозького Війська, і завтра, 
8 січня, мають вони передати гетьманові государеву грамоту і сказати госу
дарів милостивий указ на розправнім дворі3, а після того, як грамота буде 
передана і государів милостивий указ буде сказаний, того ж  дня мають іти

1 В цілості се справоздання (по московській термінології —  “статейный списокъ”) 
друковане в X  т. “Актов Ю жной и Западной России”. Виїмок, що тут друкується, міс
титься на с. 215—234 . Витяги включені в “Полное собрание законов Российской импе
рии” під ч. 115 [т. I, ч. 115, с. 315—321]. Також в “Источниках малороссийской истории” 
Бантиша-Каменського (ч. I, с. 3 9 ) і далі.

2 Себто 6  січня 1654 р. московське посольство приїхало до Переяслава 31 грудня і 
чекало гетьмана. Зложене воно було з “ближнього боярина” (найвищий московський чин) 
Василя Бутурліна, окольничого Івана Алфер’єва і думного дяка Ларіона Лопухіна. З  
Москви вислано його 9 жовтня, після Земського собору московського (рід Державної 
думи), скликаного на те, щоб обсудити справу приймлення України під царську руку. С о
бор 1 жовтня постановив, що гетьмана з  військом треба прийняти і не відступати перед 
війною з  Польщею з  сього приводу. Сим була рішена справа.

3 “на съѣзжемъ дворѣ”.
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до церкви, і гетьман, полковники й інша старшина і всякі люди мають при
сягти1, як їм буть під государевою високою рукою. І гетьман казав, що ве
ликому государеві, цареві і великому князеві Олексієві Михайловичу, всієї 
Росії самодержцеві, вони з усім Військом Запорозьким раді служити щиро1 2 
у всім душами своїми і голови свої за государське многолітнє здоров’я по
кладати, і присягу государеві вчинити 8 січня й у всім згідно з государевою 
волею бути готовими. Завтра рано полковники всі будуть у нього, і він, 
поговоривши з ним[и], прибуде на розправний двір: вислухавши государе
ву грамоту і милостивий государів указ, треба буде йому поговорити з пол
ковниками, а поговоривши з полковниками й старшиною, йти до соборної 
церкви і вчинити присягу государеві. І ще говорили гетьман і писар Іван 
Виговський: “Милость Божа над нами! Я к за давніх часів за великого кня
зя Володимира, так і тепер родич їх3 великий государ, цар і великий князь 
Олексій Михайлович, всієї Росії самодержець, зглянувсь на свою батьків
щину Київ4 і на всю Малу Русь ласкою своєю: як орел покриває гніздо своє, 
так і він зволив прийняти нас під свою високу руку, Київ же і вся М ала 
Русь —  вічне їх5, а ми всі раді великому государеві служити щиро всіма 
душами своїми і голови свої складати за його многолітнє здоров’я6.

Того ж дня7 від гетьмана Богдана Хмельницького приходив писар Іван 
Виговський і казав бояринові Василеві Васильовичу Бутурліну з товариша
ми: була у гетьмана потайна рада з полковниками, суддями і військовими 
осавулами, і полковники, судді й військові осавули під государеву високу 
руку піддалися.

І після тайної ради, що мав гетьман з своїми полковниками, зрана того 
ж дня, в другій годині дня бито в барабан з годину часу на збір всього 
народу, щоб чути раду про справу, що має бути. І як зібралось велике мно
жество всякого чину людей, вчинено великий круг для гетьмана і полковни
ків, а потім і сам гетьман вийшов під бунчуком, а з ним судді і осавули, 
писар і всі полковники. І гетьман став серед кругу, а військовий осавул велів 
всім мовчати. І по тім, як усі затихли, почав гетьман говорити мову до всьо
го народу: “Панове полковники, осавули, сотники і все Військо Запорозьке 
і всі православні християни! Відомо се вам усім, як нас Бог свободив з рук 
ворогів, що гонили церкву Божу і озлобляли все християнство нашого схід

1 “учинити в'ѣру”.
2 “служити и прямити”.
3 “сродникъ ихъ”.
4 В московськім тодішнім стилі, говорячи про царя, титул його повторюється при 

кождому займеннику, що говорить про нього, —  в перекладі се пропускаю.
5 Тут одно слово упущене.
6 Тут іде замітка, що про се було послане цареві осібне звідомлення 8 січня.
7 8 січня.
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ного православ'я, так що вже шість літ ми живемо в нашій землі без госуда
ря в неустанних війнах і кровопролиттях з гонителями й ворогами, які хо
чуть викорінити церкву Божу —  аби ім'я руське не пом'янулося на землі 
нашій, і се нам уже вельми докучило, і бачимо, що не можна нам більше 
жити без царя1. Тому нині зібрали ми раду явну всьому народові, аби-сьте 
собі вибрали государя з чотирьох, котрого хочете. Перший цар турецький, 
що багато разів через своїх послів закликав нас під свою власть; другий цар 
кримський; третій король польський — він, як самі захочемо, і тепер ще 
нас у першу ласку прийняти може; четвертий —  православний государ Ве
ликої Росії, цар і великий князь Олексій Михайлович, самодержець всієї 
Росії, східний, котрого ми вже шість літ безнастанними нашими благання
ми просимо. Тут котрого хочете вибирайте. Ц ар турецький бусурмен —  
всім вам відомо, як братія наша, православні християни, греки, біду терп
лять і в якім пробувають утиску від безбожних. Кримський хан також бу
сурмен, котрого ми, по нужді в приязнь прийнявши, які незносні біди при
йняли єсьмо! Яка неволя, яке нещадне християнської крові пролиття і тіс
нота від польських панів —  нікому з вас не треба казати: самі ви знаєте, що 
краще жида і пса вони вважали, аніж нашого брата християнина. А  право
славний цар християнський, великий государ східний з нами одного благо
честивого грецького закону, єдиної віри, єдино тіло єсьмо церкви по право
слав'ю з Великою Росією, головою маючи Ісуса Христа. Той великий госу
дар християнський, пожалувавши незносного озлоблення православної 
церкви в нашій Малій Росії, шестилітніх безупинних наших благань не від
кинувши, тепер милостиве своє царське серце до нас прихиливши, своїх 
великих ближніх людей до нас з царською ласкою своєю прислати зволив. 
Його коли ми щиро полюбимо, крім його царської високої руки благотиш- 
нійшого пристановища не знайдемо. А  коли хто з нами не згоден, тепер куди 
хоче — вільна дорога!”

До сих слів весь народ закричав: “Волимо під царя східного православ
ного кріпкою рукою в нашій благочестивій вірі умирати, аніж ненависнику 
Христовому поганинові дістатись!” По сім полковник переяславський Те
теря, ходячи в кругу, на всі сторони питав: “Чи всі ви так призволяєте?” 
Сказали всім народом: “Всі однодушно”. Потім гетьман мовив: “Будь так! 
Нехай Господь Бог наш скріпить під його царською кріпкою рукою”. А  
народ за ним одногласно гукнув: “Боже, утверди, Боже, укріпи, аби-сьмо 
вовіки одно були!”

І після того писар Іван Виговський, прийшовши, говорив, що козаки й 
міщани всі під государеву високу руку підклонились.

1 Сього так гетьман не міг казати; не знати, чи “стилізували” се московські дяки, чи 
Виговський оповідав так Бутурлінові, щоб було йому приємніше чути.
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І січня 8 ж дня гетьман Богдан Хмельницький і писар Іван Виговський, 
обозний, суддя, полковники, осавули військові, сотники й отамани у бояри
на Василя Васильовича Бутурліна з товаришами на розправнім дворі були.
І боярин Василь Васильович говорив гетьманові Богданові Хмельницькому 
промову, і сказав: “Божою милістю великий государ цар і великий князь 
Олексій Михайлович, всієї Росії самодержець і многих держав государ і 
обладатель, прислав до тебе, Богдана Хмельницького, гетьмана Війська 
Запорозького, і до всього Війська Запорозького свою, царського величест
ва, грамоту”. І ту государеву грамоту боярин Василь Васильович гетьмано
ві віддав, а гетьман ту государеву грамоту прийняв з великою радістю, а 
прийнявши, поцілував, розпечатав, віддав писареві Іванові Виговському 
прочитати на голос при всій старшині Війська Запорозького і всяких лю
дях. І писар Іван Виговський прочитав ту государеву грамоту всім людям 
явно. Гетьман і полковники, і всяких чинів люди, вислухавши государеву 
грамоту, зраділи з милості государевої, і гетьман сказав, що він, гетьман 
Богдан Хмельницький, з усім Військом Запорозьким раді великому госу
дареві цареві і великому князеві Олексієві Михайловичу, всієї Росії само
держцеві, служити щиро і вседушно і за государеве многолітнє здоров’я 
голови покладати, готові присягу йому зложити і в усім по його волі бути. І 
боярин Василь Васильович мовив: “Божою милістю великий государ цар і 
великий князь Олексій Михайлович, всієї Росії самодержець і многих дер
жав государ і обладатель, жалує тебе, гетьмана Богдана Хмельницького, 
полковників і все Військо Запорозьке православної християнської віри —  
велів вас спитати про здоров’я ”. І потім, як гетьман і полковники за госуда
реву милість чолом ударили і спитали про здоров’я государя царя і великого 
князя Олексія Михайловича, боярин сказав: “Я к ми поїхали від великого 
государя нашого, царя і великого князя Олексія Михайловича, самодержця 
всієї Росії, він на своїх великих преславних царствах Російського царствія, 
дав Бог, був в добрім здоров’ї”. І після того говорив гетьманові: “Божою 
милістю великий государ цар і великий князь Олексій Михайлович1* велів 
тобі сказати: в попередніх роках і до нинішнього 162 року присилали до 
великого государя нашого* ти, Богдан Хмельницький, гетьман Війська З а 
порозького, і все Військо Запорозьке бити чолом, що пани-рада і вся Річ 
Посполита повстали на православну християнську віру грецького закону і 
на святі Божі церкви гоніння велике вчинили і від правдивої православної 
віри, в котрій ви здавна живете, почали вас відлучати і неволити до своєї 
римської віри, а по деяких містах в Короні й Литві запечатали благочестиві 
церкви, в інших учинили унію і всяке чинили над вами гоніння, зневагу і 
злості нехристиянські. А  після того і помирившися з вами —  спочатку під

1 Пропускаю повторення титулів, означуючи ці місця зірочкою.
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Зборовим, а потім під Білою Церквою, в правді своїй не устояли —  церкви 
Божі, що в договорі написано було повернути з  унії, не повернули, а котрі, 
небагато, і повернено, знов потім обернено на унію; хотячи православну 
християнську віру викоріняти і святі Божі церкви до решти зруйнувати, 
війська свої на вас зібрали і багато городів і міст, і в тих городах і містах 
святі Божі церкви споганили, зневажили і зруйнували, православних хрис
тиян духовного і світського стану багатьох невинно замучили і всяку злу 
наругу чинили. І ви, не хотячи відректися благочестивої християнської віри 
і святі Божі церкви в руїні бачити, по неволі покликали до себе в поміч 
кримського хана з  ордою й почали стояти проти них за православну христи
янську віру і за святі Божі церкви, а у великого государя нашого милості 
просите, аби не дав гонителям вашим і клятвовідступникам викорінити пра
вославну християнську віру і святі Божі церкви зруйнувати і вас пожалу
вав: велів вас —  тебе, гетьмана, і все Військо Запорозьке прийняти під 
високу руку свою* з городами і землями, а ви великому государеві нашому* 
хочете служити і за його здоров'я проти кождого неприятеля стояти вовіки.

І по указу великого государя нашого*, його царського величества, пере
казувано до вас —  до тебе, гетьмана Б.Хмельницького, і всього Війська 
Запорозького —  що у великого государя нашого* з Яном Казимиром, ко
ролем польським і в[еликим] князем литовським, вічна угода і великому 
государеві нашому*, государеві християнському, нарушити вічну угоду без 
причини не можна було: за ті неправди, які вчинилися з королівської сторо
ни в нарушения вічної угоди, великий государ наш* жде з королівської сто
рони поправи. Коли ж король і пани-рада не зроблять поправи по договору, 
то великий государ наш* терпіти їм не буде, за їх неправду буде проти них 
стояти, а йому, гетьманові, і всьому Війську Запорозькому дасть милостиве 
рішення. І ви, Богдан Хмельницький, гетьман Війська Запорозького, і все 
Військо Запорозьке, великому государеві нашому* били чолом: коли б цар
ському величеству не можна було прийняти вас під свою государеву високу 
руку, то нехай би царське величество за вас уступився, задля православної 
віри і святих Божих церков, і велів вас помирити через своїх великих по
слів, щоб вам та згода була певна, —  а самі ви миритись не хочете, тому що 
поляки в правді своїй не стоять. І по указу великого государя нашого* і 
вашому чолобиттю послано до Польщі, до короля Яна Казимира, великих 
повномочних послів, боярина і намісника великопермського князя Бориса 
Олександровича Репніна-Оболенського з товаришами, і велено говорити 
королеві і панам-радам про ту згоду і посередництво кріпко. І ті великі 
посли в розмовах говорили панам-радам, щоб король і пани-рада заспокої
ли ту усобицю, з  вами помирились, православну віру грецького закону не 
гонили, церков Божих не відбирали і неволі вам в нічім не чинили, а вчини
ли б згоду по Зборівському договору, і котрі церкви повернені були на унію.
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і їх віддали б назад. А  коли король і пани-рада то вчинять, з вами поми
ряться, в вірі вам більше не чинитимуть неволі і церкви Божі вернуть вам 
по давньому, то великий государ наш* задля православної християнської 
віри і святих Божих церков таку уступку зробить: тим людям, за котрими 
виявилась прописка в іменуванні государськім і повинні вони були карі смер
ті1, він велить їх провини вибачити. Та ще ті ж великі посли царського вели
чества говорили: як обрано Яна Казимира на королівство, він присягав лю
дям духовного і світського чину на тім, що йому в відносинах між ріжновір- 
цями давати оборону і захист, самому ніяким чином за віру не тіснити і 
нікому того не допускати, а коли він тої своєї присяги не додержить, то він 
своїх підданих увільняє від всякої вірності й послушності, і розгрішення з 
того закляття свого не буде у нікого просити, і не прийме його. І він, Ян 
Казимир король, і пани-рада то все занедбали, згоди і посередництва від
мовили, хочуть віру православну християнську викорінити, церкви Божі 
знищити, пішли на вас війною при самих же великих послах, а тих послів 
відправили з нічим. І великий государ наш, бачивши з королівської сторони 
таку непоправність і прикрості, вічної згоди нарушения і на православну 
християнську віру та на святі Божі церкви гоніння, і не хотячи того чути, 
щоб вам єдиновірним православним християнам бути в останнім знищенні, 
а церквам благочестивим в упущенні і нарузі від латинян, —  велів прийня
ти під свою високу руку вас, гетьмана Богдана Хмельницького, і все Війсь
ко Запорозьке, з городами і землями, свободних від підданства королеві, 
через переступлення ним присяги, і велів вам чинити поміч своїми государ- 
ськими людьми проти кривоприсяжців і хотящих знищити християнську 
віру. О тже, ти, гетьман Богдан Хмельницький, і все Військо Запорозьке, 
видівши до себе милість і жалування великого государя нашого*, аби слу- 
жили-сьте йому і всякого добра хотіли і його милості були певні. А  великий 
государ наш* буде вас — тебе, гетьмана, і все Військо Запорозьке, —  дер
жати в своїй милості і в обороні та охороні від неприятелів ваших”.

І, вислухавши мови, гетьман, вся старшина і всякого стану люди за го- 
сударську милість били чолом. З  розправного двору гетьман поїхав з боя
рином Василем Васильовичем з товаришами каретою до соборної церкви 
Успіння Пречистої Богородиці. А  казанський преображенський архіманд
рит Прохор, рождественський протопоп Андреян, священики і диякони, 
що були послані з ними1 2, за Спасовим образом3 прийшли до соборної церк
ви поперед їх. Коли боярин Василь Васильович і гетьман Богдан Хмельни

1 Мова йде про помилки в царськім титулі в усякого роду листуванні з московським 
правительством і московськими людьми: московське правительство жадало кари смерті і 
грозило війною.

2 3  послами, з  Москви.
3 В процесії.



П ереяславська умова України з  М осквою  1654р о к у 65

цький прийшли до соборної церкви, стрів їх при вході переяславський про
топоп Григорій і з усіх церков священики й диякони, з хрестами і кадилами, 
в ризах і проспівали: “Буде ім’я Господнє благословенне однині і довіку”. А  
як вступили до церкви, то архімандрит Прохор і протопоп Андреян і пере
яславський протопоп Григорій з усім освяченим собором, убравшися в ризи, 
хотіли почати слова присяги1 по служебнику, присланому до них від госуда
ря. Але гетьман Богдан Хмельницький сказали1 2, щоб боярин Василь Васи
льович з товаришами учинили присягу за государя*, щоб йому, государеві, 
не видавать їх, Богдана Хмельницького і все Військо Запорозьке, польсь
кому королеві, за них стоять, вольностей не нарушать; хто які маєтності у 
себе мав, тому всьому бути по давньому —  і щоб великий государ пожалу
вав: велів дати свої грамоти на їх маєтності.

Боярин Василь Васильович з товаришами говорили гетьманові, що в 
Московській державі давнішим великим государям нашим, царям і вели
ким князям всієї Росії, присягали їх піддані, і великому государеві нашому* 
вони присягають на те, щоб їм великому государеві нашому служити, стара
тись і щиро всякого добра хотіти. А  такого, щоб за государя присягати, —  
не бувало ніколи і надалі не буде: йому, гетьманові, і говорити про се не 
годилось, бо всякий підданий присягає свому государеві. Нехай вони, геть
ман і все Військо Запорозьке, як почали великому государеві служити і про 
що били чолом, так би й довели до кінця і присягли великому государеві по 
євангельській заповіді, без усякого сумніву. А  великий государ буде їх дер
жати в своїм милостивім жалуванні, в опіці, в обороні від неприятелів і в 
охороні, вольностей у них не відбере, і щодо маетностей, хто чим володіє, 
великий государ їх пожалує —  звелить володіти їм по-давньому.

Гетьман Богдан Хмельницький сказав їм, що він поговорить з полков
никами і всіма людьми, які тепер при нім, гетьмані. І вийшовши з церкви, 
пішов на подвір’я до переяславського полковника Павла Тетері, і говорив 
про се з полковниками і всіма людьми довго. А  вони3 стояли в церкві. П ри
слав з подвір’я до них до церкви полковників: переяславського Павла Тете
рю та миргородського Григорія Сахновича, і полковники, прийшовши до 
них, говорили те ж  саме: щоб їм присягти за государя.

Боярин Василь Васильович з товаришами говорили, так само: се діло 
непристойне —  щоб присягати їм за государя, ніколи не було того звичаю, 
щоб за государів піддані присягали, а присягають піддані государеві. П ол
ковники говорили, що польські королі підданим своїм завсіди присягають. 
А боярин Василь Васильович з товаришами казали полковникам: що поль

1 “обѣщаніе к ъ  B'fep'fe” .

2 Іак, мабуть: “гетьман і старшина”.
3 Московські посли.
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ські королі чинять присягу своїм підданим, того за взірець ставити не го
диться, бо ті королі невірні, і не самодержці, а в чім присягають, того ніколи 
не сповняють. А  у попередніх великих государів, благочестивих царів і ве
ликих князів, всієї Росії самодержців, також і у великого государя нашого* 
Олексія Михайловича того ніколи не бувало, щоб присягати за них, вели
ких государів. Прислано їх, боярина Василя Васильовича з товаришами, 
від великого государя до нього, гетьмана, і всього Запорозького Війська з 
государським милостивим словом, і як боярин Василь Васильович з това
ришами сказали государеве милостиве слово гетьманові й їм, вони раділи 
государській милості, пішли до церкви, а таких непристойних речей не го
ворили. Та й тепер гетьманові і їм, полковникам, говорити про се не годить
ся, бо государське слово змінне не буває.

Полковники казали бояринові Василеві Васильовичу з товаришами: 
гетьман і ми тому віримо, але козаки не вірять і хочуть, щоб вони їм прися
гли. Боярин Василь Васильович говорив полковникам: “Великий государ 
наш* задля православної християнської віри й святих Божих церков зволив 
прийняти їх під свою государську високу руку по їх чолобиттю, і їм треба 
було пам’ятати государську милість, великому государеві служити, стара
тись і всякого добра хотіти, щоб усе Військо Запорозьке до присяги приве
сти, а коли якісь несвідомі люди говорять такі непристойні слова, невідпові
дні до такого великого діла, то їм треба було показати свою службу велико
му государеві і таких несвідомих людей в таких словах гамувати”. З  тим 
полковники пішли від них до гетьмана.

Після того прийшли до церкви гетьман Богдан Хмельницький і писар 
Іван Виговський, а з ними полковники, сотники, осавули, отамани й козаки. 
Гетьман і писар Іван Виговський і полковники сказали бояринові Василеві 
Васильовичу з товаришами, що вони у всім покладаються на государеву 
милість і готові по Євангельській заповіді вчинити великому государеві при
сягу всією душею, і голови свої за государське многолітнє здоров я склада
ти раді. А  про свої справи будуть вони, гетьман і все Військо Запорозьке, 
бити чолом великому государеві.

І того ж дня, Божою милістю та поміччю Пречистої Богородиці і заступ
ленням великих чудотворців Петра, Олексія, Иони, Ф илипа, московсь
ких і всієї Росії, і всіх святих, і за щастям великого государя* Олексія М и
хайловича, боярин Василь Васильович Бутурлін з товаришами привели під 
високу государеву руку гетьмана Богдана Хмельницького, писаря Івана 
Виговського, обозного, суддів і осавулів військових, полковників і все Вій
сько Запорозьке. Гетьман Богдан Хмельницький, писар Іван Виговський, 
обозний, судді, осавули військові й полковники вчинили присягу государеві 
в тім, щоб їм з землями і городами бути під государевою високою рукою 
навіки невідступно. А  приводив до присяги по служебнику архімандрит
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Прохор. Слова присяги1 гетьман, писар, полковники й інша старшина гово
рили з слізьми і обіцяли служити великому государеві* Олексію Михаило
вичу, государині Марії Ілічні, благовірним царівнам і государським дітям, 
котрих Бог дасть государям, щиро добра хотіти і в усім бути в государевій 
волі без усякого сумніву, як то в присязі1 2 написано. І після того, як гетьман 
Богдан Хмельницький, писар і полковники віддали присягу государеві*, 
тоді благовіщенський диякон Алексій кликнув многоліття государеві, на 
амвоні в соборній церкві, і як він кликав многоліття государеві, було тоді в 
церкві всенародне множество мужеського і женського народу, і багато пла
кало з радості, що Господь Бог сподобив їх бути всім під государевою цар
ською високою рукою. І вчинивши присягу, гетьман з соборної церкви по
їхав з боярином Василем Васильовичем і товаришами каретою на розправ- 
ний двір, а полковники і всякі люди йшли пішо. А  приїхавши на розправний 
двір, боярин Василь Васильович з товаришами по государевому* указу від
дали гетьманові Богданові Хмельницькому государеве жалування: корогву, 
булаву, ферезію3, шапку і соболі. І під час, як щось передавалось, боярин 
Василь Васильович говорив гетьманові мову, згідно з  государевим указом. 
Спочатку, як почав подавати корогву, говорив мову: «Божою милостю ве
ликий государ* Олексій Михайлович велів тобі, гетьманові Богданові Хмель
ницькому, казати: “Відомо всім, що нічого без Божої волі в людях не дієть
ся, але все будується його волею”». Побачив се і наш благовірний і христо
любивий государ*, що й те, що діється тепер в землі вашій неспокійній, 
Божою волею діється й будується —  він (Бог) великою милістю своєю 
промишляючи про вірних своїх, в землі сій від одступників і іновірних вели
ким гонінням насилуваних, і тебе, благочесний гетьмане Війська Запорозь
кого, з доброхотним воїнством твоїм підняв під оборону церкви святої і всіх 
православних тутешньої землі, і його ласкою всесильною підпоможений, 
покровом Пречистої Богородиці укритий, заходами святих руських за пра
вославних укріплений, ти досі за православ’я міцно борешся, здобуваю
чи православним побіду над насильниками. Порозуміває се й благовірний 
государ, що то всемилостивий Бог, хотячи піднести силу християнську, сю 
землю під скіпетром4 благовірного государя нашого, так як було за часів 
благовірного царя Владимира й інших його наслідників, вашим старанням 
зволив об’єднати. Сій волі Божій покорившися, по твоєму і всього воїнства 
твого бажанню, показує він вам свою царську ласку, і через нас —  мене, 
боярина його царського пресвітлого величества з  товаришами, сю корогву

1 “Обѣщаніе къ B'fep't” .

2 “обѣщанью”.
3 Верхню одежу.
■* Тут, видно, бракує кількох слів.
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тобі, благочесний гетьмане, дарує. Н а сій царській своїй корогві подає тобі 
царя царів, всемилостивого Спаса, написаного на побіду над ворогами, 
Пресвяту Богородицю в покрову, преподобних печерських з святою Варва
рою —  молитовників руських, на заступництво тобі і всьому твоєму право
славному воїнству. Аби всемилостивий Спас наш, так як колись —  як опо
відає історія про походження Чесного Хреста —  дав побіду на ворогів пра
вославному цареві руському і всім християнам і згоду їм дарував, аби так і 
тобі з благочестивим воїнством дарував побіду над ворогами, які озлобля
ють церкву святу і православних утісняють, аби іменем Ісусовим всяке пле
м’я гордих впало на землю, вороги православних прогонилися і згода запев
нилася гоненим правовірним. І Пречиста Богородиця так, як колись вірних 
в Царгороді покривала чудодійним своїм покровом і всесильним своїм за 
ступництвом, чудотворною іконою її показаним, тих ворогів, що озброїлися 
на вірних, одних чудодійно побила, інших з соромом прогнала, —  нехай так 
і вас, на царській сій корогві написана і серед полків ваших ношена, вас од 
зброї іновірних покриває й побіду на них дарує, а тебе з усім православним 
військом і всіми вірними заховає неврежденних. І святі Божі угодники ру
ські Антоній і Теодосій з святою великомученицею Варварою —  котрої святі 
мощі як дарунок многоцінний має ваш край, —  так як в початках право
слав’я в сій Руській землі її силу вони православно утверждали, так і тобі 
нехай будуть скорими помічниками, укріплюючи спокій православ’ю. І ся 
корогва його царського величества всім ворогам вашим нехай буде знаком 
побіди страшним і в боях жахливим”.

Сказавши се, боярин Василь Васильович віддав гетьманові корогву. А  
віддавши корогву, мовив, передаючи булаву: “Інший знак держави своєї 
царської, отсю булаву посилає тобі благовірний і христолюбивий государ 
наш*, жалуючи тебе, —  аби з нею щасливо начальствував над благочести
вим військом і всіма людьми: тих, що гордяться на православ’я і тобі непо
кірних аби присмиряв, військо ж твоє благочестиве, так як донині в добрім 
порядку тримав, аби й на будучі часи сим знаком пресвітлої царської дер
жави, булавою, пильно міг управляти — аби сам вид війська, що ним гарно 
кермуєш, всіх ворогів, які повстають на вас, страшив і від вас проганяв .

А  віддавши булаву, боярин Василь Васильович сказав, передаючи оде- 
жу: “До сього ж благочестивий государ наш, цар і великий князь Олексій 
Михайлович, маючи знак орла1, як орел бажав покрити гніздо своє і пташат 
своїх, так ласкою своєю государською схотів покрити город Київ і інші го
роди —  колишнє гніздо свого царського орла, і з ними пташат своїх вірних, 
що колись були під державою благочестивих царів, під охорону свою при

1 В гербі.
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йняти. Н а знак такої своєї царської ласки дарує він тобі сю одежу, показу
ючи тим, що тебе і всіх православних, що піддаються під його пресвітлу 
державу, він зволив покривати невідмінною своєю государською ласкою. А  
ти, прийнявши її від царського величества і одягаючи сю теплу одежу, твою 
розпочату службу його царській державі і обороні православних розігрівай, 
щоб розпалившися запалом до віри православної й держави царського ве
личества поборював ворогів”.

Віддавши одежу і передаючи шапку, сказав: “Голові твоїй, од Бога ви
соким розумом умудреній, що обмірковує промисел благоугодний для обо
рони православ’я, пресвітле царське величество шапку сю на покриття да
рує, аби Бог здоровою твою голову охороняючи, всяким розумом на добре 
порядкування преславного війська умудряв, аби вірні, маючи тебе гетьма
ном і тобою розумно покермовані, могли ногами ворогів попирати і нерозум 
гордих розумній голові твоїй покоряти. Благовірний государ наш*, даруючи 
через нас тобі се своє жалування, вітає й бажає всякого успіху і над ворога
ми перемоги, аби ти, тримаючися незмінно своєї обіцянки й присяги царсь
кій державі, многорозумну голову свою під його царську ласку схиляючи, 
тверду і незрушену вірність свою з усім своїм військом і всіма християнами 
заховував, а царське величество, вашою пильністю заохочений, міг ще біль
шу ласку над тобою і всім твоїм1 простирати”.

Писареві Іванові Виговському, полковникам, осавулам і обозному, що 
були тоді, государеве жалування роздано згідно з  государевим указом. 
Гетьман, писар, полковники, обозний, судді, осавули військові і сотники 
государеве жалування прийняли з радістю і били чолом за государеву лас
ку. Від розправного двору до свого двору гетьман Богдан Хмельницький 
велів государеве жалування —  корогву —  везти перед собою розгорнув
ши, а сам ішов за корогвою в государевім жалуванні —  в ферезії й шапці, 
з булавою, пішо. І писар, полковники і багато всяких людей ішли за ним 
так само пішо до двору. А  присягу государеві з гетьманом і писарем вчи
нили судді, осавули військові, обозний і полковники. А  9 дня січня боя
рин Василь Васильович з товаришами були в соборній церкві, архіманд
рит з усім освяченим собором приводили до присяги сотників, осавулів, 
писарів, козаків і міщан. І решту полковників і всякої старшини і козаків, 
які трапились в Переяславі, міщан і всякого чину людей теж привели до 
присяги. А  скільки людей приведено до присяги і хто саме, се по йменням 
писано докладно в книгах.

1 Щ ось, мабуть, пропущено (військом?).
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[2]
Лист гетьмана до царя, висланий з козацьким посольством 

до Москви, 17 лютого 1654 р.1

Божою милістю великому государеві цареві і в[еликому] князеві О лек
сієві Михайловичу, всієї Великої і Малої Росії самодержцеві і інших мно
гих держав государеві і обладателеві, вашому царському величеству1 2 Бог
дан Хмельницький, гетьман Війська Запорозького, і все Військо Запоро
зьке низько до лиця землі чолом б’ємо. О д  многих літ многочасно ми, Бог
дан Хмельницький, гетьман Війська Запорозького, і все Військо Запоро
зьке, борючися з ляхами і натиск їх відбиваючи, шукали помочі у Бога, і 
грамотами своїми через посланників своїх до пресвітлого лиця благочести
вого царя, твого царського величества, чолом били і благали, щоб нам, пра
вославним християнам, бути під кріпкою і високою рукою Бога всемогущо- 
го і царя благочестивого, твого царського величества. І от тепер Бог всеві- 
дущий і вседаровитий несказанними своїми судами Божеськими заодно обоє 
зробив: і ляхам, ворогам нашим, гординю їх прискромив, і мисль добру в 
серце цареве тобі, великому государеві*, вложив: що твоє царське величес
тво, поревнувавши по Бозі вседержителі і вірі православній східній, пожа
лував церков Божих і місць святих і над народом російським, благочестиво - 
християнським змилосердився, нас — Богдана Хмельницького, гетьмана 
Війська Запорозького, і все Військо Запорозьке і весь мир православний 
російський3 зволив милостиво пожалувати, ущедрити, захистити і під міцну 
і високу свою руку царську всеконечно прийняти. І як ближній боярин тво
го царського величества, намісник тверський Василь Васильович Бутурлін, 
окольничий і намісник муромський Іван Васильович Олфер’єв і думний дяк 
Ларіон Дмитрович Лопухін з наказу твого царського величества з грамо
тою до нас приїздили і про ласку безмежну царську нам оповістили, корог
ви військові й жалування велике твого царського величества нам віддали, 
розмову докладну4 про всякі справи з нами вчинили і несказанно нас ураду
вали, —  тоді ми, Богдан Хмельницький, гетьман Війська Запорозького, і 
все Військо Запорозьке і весь мир християнський по городах, селах і хуто- 
ра*5, старшина і чернь, сповняючи непорочну заповідь Христа Бога нашо
го, по добрій і справді не вимушеній волі і рішенню нашому, не маючи ні
якого лукавства в серці, вчинили-сьмо віру (присягу), совершенну тобі, ве-

1 Виданий з  московського “списку” (перекладу) Посольського приказу: Акты Ю З Р ,
Х , с .  4 3 2 - 4 3 6 .

2 Тут повний довгий царський титул.
3 “російскій”.

“розговоръ пространный”.
5 « деревняхъ
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ликому государеві*, і хоч які відомості мали про сусідніх царів, що запобіга
ли нас до себе прилучити, ми, не дбаючи про них як невірних, всією душею 
тебе єдиного благочестивого великого государя нашого* вибрали, полюбили 
і всім серцем, силою і мислю до твого царського величества пристали. Тому 
сміло покладаємось на безконечну милість твого царського величества і що 
будемо чогось просити у тебе, великого государя нашого, сподіваємось одер
жати, бо всяко увірили ми слову твого царського величества, як той ближ
ній боярин твого царського величества з товаришами умовив і завірив і в тій 
вірі нас непохитно утвердив1. Тому посланників наших Самійла Богданови
ча, суддю військового, і Павла Тетерю, полковника переяславського, з то
варишами з сею грамотою нашою до пресвітлого лиця твого царського ве
личества відправляємо і просимо, аби їм твоє царське величество зволив 
праведні очі свої показати і милостиве вухо прихилити і благань наших не 
відкинув. П ро що вони почнуть говорити і благати твоє царське величест
во, зволь їх ласкаво вислухати і нас, Богдана Хмельницького, гетьмана Вій
ська Запорозького, і все Військо Запорозьке і весь мир християнський ро
сійський1 2, духовних і світських людей, у всякім чину сущих, що від тебе* 
ласки чекають, —  пожалувати, ущедрити, права, церкви, привілеї і всякі 
свободи й держави дібр3 духовних і світських людей, у всякім чину і стані4 
сущих —  хто що мав од віків, від князів і панів благочестивих, від королів 
польських надане в державі Руській5 —  за що ми кров свою проливаємо, 
тримаючи то від дідів і прадідів і не даючи тому пропасти, —  просимо, ей, 
просимо і до лиця землі упадаючи велико просимо твого царського величе
ства: зволь, твоє царське величество, затвердити і грамотами своїми госу- 
дарськими укріпити на віки. Бо таке ж  государське слово твого царського 
величества нам той ближній боярин твого царського величества з товариша
ми обіцяв: “І більше тих речей6 одержите від великого государя, його царсь
кого величества, коли попросите —  більшими, рече, свободами, державами 
і добрами пожалує його царське величество, паче королів польських, кня
жат старих російських —  тільки чолом бийте і вірно служіть його царсько
му величеству”. Отже, вдруге і втретє припадаючи до лиця землі твоєму 
царському величеству, благаємо, аби все, що просимо тепер і будемо проси
ти потім, від тебе, великого государя нашого, нам одержати, —  аби ми, 
Богдан Хмельницький, гетьман Війська Запорозького, все Військо З ап о 
розьке і весь мир православний російський, у всякім чині і стані проживаю

1 Мушу завважити, що сі слова звучать як певна гра слів, бо віра —  се і присяга: 
“увѣрилъ и на той вѣрѣ насъ непоколебимыхъ утвердилъ”.

2 “російскій”.
3 Володіння.
4 “преимуществѣ”.
5 “въ государствѣ Російскомъ”.

Н ад словом “рѣчей” інший перекладчик вгорі написав “дѣлъ”.
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чи, зрадувалися і звеселилися безконечною ласкою і пожалуванням твого 
царського величества, тобі* щиро прияли, прямо і вірно служили до кінця 
життя нашого, за твоє царське величество на всіх ворогів і неприятелів міц
но ставали і кров свою проливали: аби тільки Богові небесному вірували і 
поклонялися і царя єдиного під сонцем благочестивого, твого царського ве
личества слухали й покорялися в роді і роді довіку. А  твоє царське величе
ство, як орел гніздо своє покриває і дітей своїх любить, так і нас, вірних 
слуг своїх і підданих своїх, під покровом крил твоїх зволь ласкою своєю від 
усіх ворогів наших ненавидящих і обидящих, що воюють на нас, покривати, 
пильнувати і міцною рукою і військом своїм царським хоронити і завсіди в 
ласці своїй премногій заховувати —  паки просимо, ей паки і паки просимо. 
Більше того в грамоті не пишемо: посланники наші скажуть тобі*. А  ми себе 
глибокій ласці і несказаній щедроті твого царського величества віддавши, 
на віки Господа Бога, царя превічного, благаємо, аби вашому царському 
величеству дав на пресвітлих престолах пресвітлого царства Російського 
многолітствувати і щасливо довгоденствувати, а всіх царів земних підруч
никами своїми мати, однині і довіку, того щиро бажаємо. Дано в Чигрині 
місяця марта 17 дня року 1654. Вашого царського величества вірні піддані, 
найнижчі й вірні слуги Богдан Хмельницький, гетьман, з  Військом й[ого] 
цар[ського] величества Запорозьким.

[3]
Статті, предложені козацьким посольством царському правительству 

21 марта 1654 р., з царськими резолюціями на них1

Бьютъ челомъ великому государю царю и великому князю Алекскю 
Михаиловичю, всеа Великія и Малыя Росіи самодержцу, и многихъ госу
дарствъ государю и обладателю, его царскаго величества подданные, Бог
данъ Хмельницкой, гетманъ Войска Запорожского, и весь міръ христіянскій 1 * з

1 Се брульон (чорновик) “статей”, що заховався в тих же актах козацького посольс
тва, при брульонах жалуваних грамот, виданих 27 марта. У вступі його сказано, що се 
написано в письмі, що прислали до бояр (Трубецького, Бутурліна, Головіна і Ал[маза]
Іванова) козацькі посли 12 марта, “и что на которую статью царского величества изволе
нье, и то подписано подъ статьями”. Брульон сей був в руках Ал[маза] Іванова, що, вла
стиво, вів переговори з  посольством і укладав усі акти, і він же власноручно надав останню 
редакцію сим статтям. Кінець від слів: “А  что въ писм*Ь...” писаний його рукою. Потім 
поміта: “Таково писмо дано посланникомъ”, —  очевидно, виправляючи їх назад на Укра
їну. З  самого тексту видно, що Алмаз Іванов не повторяв козацьких статей вповні, а робив
з  них вибірку —  одно брав, інше відкидав, за рішенням бояр. Дата 12 марта написана на 
місці якоїсь іншої, вичищеної; вона неможлива, бо переговори з козацькими послами поча
лися 13 марта, як сказано вище. В однім з українських списків, виданім в “Історії Малоро
сії” Марковича ( Маркевич, История Малороссии, т. Ill, с. 147) статті сі мають дату 21 
марта, і дослідники приймають її.
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російскій, чтобъ его царское величество пожаловалъ ихъ тѣмъ, о чемъ по
сланники ихъ бити челомъ учнутъ; а они его царскому величеству во всякихъ 
его государскихъ повеленьяхъ служити будутъ во вѣки. И  что на которую 
статью царского величества изволенье, и то подписано подъ статьями.

1. Чтобъ въ городахъ урядники были изъ ихъ людей обираны къ тому 
достойные, которые должны будутъ подданными царского величества уре- 
жати и доходы всякіе, въ правду, въ казну царскаго величества отдавати, 
для того, что царского бъ величества воевода, пріѣхавъ, учалъ права ихъ 
ломать и уставы какіе чинить, и то бъ имъ было въ великую досаду; а какъ 
тутошніе ихъ люди гдѣ будутъ старшіе, то они противъ правъ своихъ уч- 
нуть исправлятца.

И  сей статьѣ царское величество пожаловалъ, велѣлъ быть по ихъ че
лобитью. А  быти бъ урядникомъ въ городѣхъ войтамъ, бурмистромъ, рай- 
цамъ, лавникомъ, и доходы всякіе денежные и хлѣбные сбирать на царское 
величество и отдавать въ его государеву казну тѣмъ людемъ, которыхъ 
царское величество пришлетъ; да тѣмъ же присланнымъ людемъ, кого для 
тоѣ сборные казны царское величество пришлетъ, и надъ тѣми сборщика
ми смотрить, чтобъ дѣлали правду.

2. Писарю войсковому чтобъ, по милости царского величества, 1000 
золотыхъ полскихъ для подписковъ давать, а на судей войсковыхъ по 300 
золотыхъ полскихъ, а на писаря судейского по 100 золотыхъ полскихъ, на 
писаря да на хоружего полкового по 50 золотыхъ, на хоружего сотницкого 
30 золотыхъ, на бунчюжного гетманского.50 золотыхъ.

Царское величество пожаловалъ, велѣлъ быть по ихъ челобитью; а да
вать тѣ деньги изъ тамошнихъ доходовъ.

3. Н а писаря и на судей войсковыхъ, на 2 человѣка, и на всякого полков
ника и на ясауловъ войсковыхъ и полковыхъ чтобъ по мелницѣ было, для 
прокормленья, что росходъ имѣютъ великой.

Царское величество пожаловалъ, велѣлъ быть по ихъ челобитью.
4. Н а подѣлку наряду войскового и на пушкарей и на всѣхъ работныхъ 

людей, которые у наряду бываютъ, чтобъ царское величество пожаловать 
изволилъ учинить свое царское милостивое призрѣнье, какъ въ зиму, такъ 
и о станахъ, такожде на обозного арматного 400 золотыхъ, а на хоружего 
арматного 50 золотыхъ.

Царское величество пожаловалъ, велѣлъ давать изъ тамошнихъ дохо
довъ1.

1 П о сім було написано, а потім зачеркнено статтю: “Чтобъ царское величество пожа
ловалъ, велѣлъ имъ дать свои государевы жаловалные грамоты на пергаменѣ, одну на 
волности казатцкіе, а другую на волности шляхетцкіе, за своими государскими (вислыми) 
печатями, для того, что они то получивше, сами смотръ межъ себя учинятъ: кто казакъ, 
тотъ волности казатцкіе имѣть будетъ, а кто мужикъ, тотъ будетъ повинность обыклую 
царскому величеству отдавать, какъ и прежъ того бывало.
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5. Послы которые издавна къ Войску Запорожскому приходятъ изъ 
чюжихъ краевъ, чтобъ гетману и Войску Запорожскому которые къ добру 
были, волно принята; а толко чтобъ имѣло быть противно царского величе
ства, то должны они царскому величеству извѣщати.

П о сей статьѣ царское величество указалъ: пословъ о добрыхъ дѣлехъ 
принимать и отпускать; а о какихъ дѣлехъ приходили и съ чѣмъ отпущены 
будутъ, о томъ писать къ царскому величеству подлинно и вскорѣ. А  кото
рые послы присланы отъ кого будутъ царскому величеству съ противнымъ 
дѣломъ, и тѣхъ пословъ и посланниковъ задерживать въ войскѣ и писать 
объ нихъ о указъ къ царскому величеству вскорѣ жъ, а безъ указу царского 
величества назадъ ихъ не отпускать. А  съ турскимъ салтаномъ и съ полс- 
кимъ королемъ безъ указу царского величества не ссылатца.

6. О  митрополитѣ кіевскомъ1 посланникомъ изустной наказъ данъ. А  
въ рѣчахъ посланики били челомъ, чтобъ царское величество пожаловалъ, 
велѣлъ дать на его маетности свою государскую жаловалную грамоту.

Царское величество пожаловалъ: митрополиту и всѣмъ духовного чину 
людемъ на маетности ихъ, которыми они нынѣ владѣютъ, свою государс
кую жаловалную грамоту дать велѣлъ.

7. Чтобы царское величество изволилъ рать свою вскорѣ прямо къ Смо
ленску послать, не отсрочивая ничего, чтобъ непріятель не могъ испра- 
витца и съ иными совокупитися, для того, что войска нынѣ принужены, 
чтобъ никакой ихъ лести не вѣрили, естли бъ они имѣли въ чемъ дѣлать.

Царское величество изволилъ на непріятеля своего, на полского коро
ля, итти самъ и бояръ и воеводъ послать со многими ратми, по просухѣ, 
какъ конскіе кормы учнутъ быть.

8. Чтобы наемнаго люду здѣ по рубежу отъ ляховъ, для всякого без
страшія, съ 3000, или какъ воля царскаго величества будетъ, хотя и болши.

Царского величества ратные люди всегда на рубежѣ для Украйны обе- 
реганья есть и впередъ стоять учнутъ.

9. Обычай тотъ бывалъ, что всегда Войску Запорожскому платили. 
Бьютъ челомъ и нынѣ царскому величеству, чтобъ на полковника по 100 
ефимковъ, на ясауловъ полковыхъ по 200 золотыхъ, на ясауловъ войско
выхъ по 400 золотыхъ, на сотниковъ по 100 золотыхъ, на казаковъ по 30 
золотыхъ полскихъ давать.

Царское величество пожаловалъ, свои государскіе грамоты на волности ихъ казатц- 
кіе и шляхетцкіе, за своими государскими печатьми, дать имъ велѣлъ”. Против сеї статті 
збоку приписано: “Ся статья надобь ли? потому что грамоты посылаютъ”. Українському 
шляхетству видано осібну жалувану грамоту разом з грамотою війську, 27 березня, і су
проти сього отсю статтю пропущено.

1 Збоку приписано, а потім зачеркнено: “Писать ли о митрополитѣ? потому что гра- 
моты нынѣ не будетъ; а въ писмѣ о грамотѣ написано жъ (мабуть, треба: “не писано”): 
толко говорили словами”.
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И  въ прошлыхъ годахъ присылалъ къ царскому величеству гетманъ 
Богданъ Хмелницкій и все Войско Запорожское и били челомъ многажды, 
чтобъ его царское величество ихъ пожаловалъ, для православные христіян- 
скіе вѣры и святыхъ Божіихъ церквей, за нихъ вступился и принялъ ихъ 
подъ свою государеву высокую руку и на непріятелей ихъ учинилъ имъ 
помочь. И  великому государю нашему, его царскому величеству, въ то время 
подъ свою государеву высокую руку принята было васъ не мочно, потому 
что у его царского величества съ короли полскими и великими князи литовс
кими было вѣчное докончанье. А  что ихъ королевскіе стороны царского 
величества отцу, блаженные памяти великому государю царю и великому 
князю Михаилу Ѳедоровичю, всеа Русій самодержцу, и многихъ государствъ 
государю и обладателю, и дѣду его государеву, блаженные памяти велико
му государю святѣйшему патріарху Филарету Никитичи), московскому и 
всеа Русій, и великому государю нашему царю и великому князю Алексѣю 
Михаиловичю, всеа Русій самодержцу, его царскому величеству, учини
лись многія безчестья и укоризны, и о томъ, по королевскимъ грамотамъ и 
по соймовому уложенію и по констытуціи и по посолскимъ договорамъ, 
царское величество ожидалъ исправленія; а гетмана Богдана Хмелницкого 
и все Войско Запорожское хотѣлъ съ королемъ полскимъ помирить, че
резъ своихъ государевыхъ великихъ пословъ, тѣмъ способомъ: буде Янъ 
Казимеръ король учинитъ съ ними миръ по Зборовскому договору и на 
православную христіянскую вѣру гоненія чинить не учнетъ и уніятовъ всѣхъ 
выведетъ, и царское величество виннымъ людемъ, которые за его государ- 
скую честь довелись смертные казни, вины ихъ хотѣлъ отдать; и о томъ 
посылалъ къ Яну Казимеру королю своихъ государевыхъ великихъ и пол
номочныхъ пословъ, боярина и намѣстника великопермского князя Бориса 
Александровича Рѣпнина-Оболенского съ товарыщи. И  тѣ царского вели
чества великіе и полномочные послы о томъ миру и поступкахъ королю и 
паномъ радѣ говорили всякими мѣрами. И  Янъ Казимеръ, король и паны 
рада ни на которую мѣру не сошли, и то великое дѣло поставили ни во что, 
и тѣхъ царского величества великихъ и полномочныхъ пословъ отпустили 
безъ дѣла. И  великій государь нашъ, его царское величество, видя такіе съ 
королевскіе стороны многіе неисправленья и грубости и неправды, и хотя 
православную христіянскую вѣру и всѣхъ православныхъ христіянъ отъ 
гонителей и хотящихъ церкви Божія разорити и вѣру христіянскую искоре- 
нити, отъ латынъ оборонити, подъ свою государеву высокую руку васъ при
нялъ; а для вашіе обороны собралъ рускіе и нѣметцкіе и татарскіе рати 
многіе, идетъ самъ великій государь нашъ, его царское величество, на не
пріятелей христіянскихъ, и бояръ своихъ и воеводъ шлетъ со многими 
ратми; и на тотъ ратной строй, по его государеву указу, роздана его госуда 
рева казна многая. И  нынѣ имъ посланникомъ о жалованьѣ на Войско З а 
порожское говорить, видя такую царского величества милость и къ нимъ 
оборону, не довелось. А  какъ былъ у гетмана у Богдана Хмельницкого
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государевъ ближней бояринъ и намѣстникъ тверской Василей Васильевичъ 
Бутурлинъ съ товарыщи, и гетманъ говорилъ съ ними въ разговорехъ о 
числѣ Войска Запорожского, чтобы учинить 60000; а хотя бъ де того числа 
было и болше, и государю де въ томъ убытка не будетъ, потому что они 
жалованья у государя просить не учнутъ; да и имъ Самойлу и Павлу и 
инымъ людемъ, которые въ то время при гетманѣ были, про то вѣдомо жъ. 
А  что въ Малой Росіи въ городѣхъ и мѣстехъ какихъ доходовъ, и про то 
царскому величеству не вѣдомо; и великій государь нашъ, его царское ве
личество, посылаетъ доходы описать дворянъ. А  какъ тѣ царского величе
ства дворяня доходы всякіе опишутъ и смѣтятъ, и въ то время о жалованьѣ 
на Войско Запорожское, по розсмотрѣнью царского величества, и указъ 
будетъ. А  нынѣ царское величество, жалуя гетмана и все Войско Запорож 
ское, хочетъ послать своего государева жалованья по давнымъ обычаямъ 
предковъ своихъ, великихъ государей царей и великихъ князей російскихъ, 
гетману и всему Войску Запорожскому золотыми.

10. Крымская орда если бы имѣла вкинутися, тогда отъ Астрахани и 
отъ Казани надобно на нихъ наступити. Такожде и донскимъ казакомъ го
товымъ быть; а нынѣ ещо въ братствѣ дать сроку и ихъ не задирать.

Царского величества указъ и повелѣнье на Донъ къ казакомъ послано: 
буде крымскіе люди задору никакова не учинятъ, и на нихъ ходить и задору 
чинить не велѣно; а будетъ крымцы задоръ учинятъ, и въ то время царское 
величество укажетъ надъ ними промыслъ чинить.

11. Кодакъ городъ на рубежѣ отъ Крыму, въ которомъ гетманъ всегда 
по 400 человѣкъ держитъ и кормы всякіе имъ даетъ; чтобъ и нынѣ царское 
величество пожаловалъ кормами и порохомъ къ наряду изволилъ построй- 
ти. Также и на тѣхъ, которые за порогами Коша берегутъ, чтобъ царское 
величество милость свою изволилъ показать: понеже нелзя его самого безъ 
людей оставляти.

О  той статьѣ царского величества милостивой указъ будетъ впередъ, 
какъ про то вѣдомо будетъ, по сколку какихъ запасовъ, въ тѣ мѣста посы- 
лывано и сколко будетъ доходовъ въ сборѣ на царское величество.

^{Д аліь  рукой думного дьяка Алмаза Ивановаz)]1
А  что въ письмѣ жъ вашемъ написано: какъ великій государь нашъ, его 

царское величество, гетмана Богдана Хмелницкого и все Войско Запорожское 
пожалуетъ, свои государскіе грамоты на волности ваши дать велитъ, тогда вы 
смотръ межъ собою учините: кто будетъ казакъ, или мужикъ; а чтобъ число 
Войска Запорожского было 60000. И  великій государь нашъ, его царское ве
личество, на то изволилъ имъ, числу списковымъ казакомъ быть велѣлъ. И  
какъ вы посланники будете у гетмана у Богдана Хмелницкого, и вы бъ ему 
сказали, чтобъ онъ велѣлъ казаковъ разобрать вскорѣ и списокъ имъ учинилъ, 
да тотъ списокъ, за своею рукою, прислалъ къ царскому величеству вскорѣ.

[Акты Ю З Р . —  Т . X . —  Док. 8, X V II. —  С. 4 7 7 -4 8 4 ) ]

1 Нотатка Г.Ф.Карпова {прим. упор.).
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[ Переклад М . Грушевського]
Б ’ють чолом великому государеві цареві і великому князеві Олексію 

Михайловичу, всієї Великої і Малой Росії самодержцеві і многих держав 
государеві й обладателеві піддані його царського величества Богдан Хмель
ницький, гетьман Запорозького Війська, і весь мир християнський російсь
кий, аби його царське величество пожалував їх тим (дав їм те), про що 
битимуть чолом (проситимуть) посланники їх, а вони його царському вели
честву служитимуть вовіки в усім, що їм государ повелить.

1. Щ об по містах урядники були обирані з людей того гідні, будуть 
вони повинні підданими царського величества правити, і всякі доходи по 
правді віддавати до казни; а то тому, що воєвода царського величества, 
приїхавши, почав би права їх ламати і якісь устави заводити, і то було б 
(українцям) прикро; а як будуть старшини місцеві, свої люди, то вони бу
дуть поводитися згідно з місцевими правами1.

Щ одо сеї статті царське величество пожалував —  велів бути по їх про
шению. Мають по містах бути урядниками війти, бурмистри, райці, лавни- 1 * з

1 Щ об зрозуміти сі й інші статті в справі адміністрації й фінансів України, треба 
тямити, що гетьманський уряд, хоч фактично правив усім краєм в усіх справах, все-таки
не вповні визволився від погляду на себе як на власть спеціально військову. Тому не важився 
вповні стати між правительством царським і всіми іншими верствами України: за прикла
дом давніших польських порядків він допускав, що московське правительство може пре
тендувати на безпосередню власть над невійськовою людністю України й побирання дохо
дів з неї, тому так доволі нерішуче ставився в сих питаннях супроти московського уряду. З  
другого боку, він тут рахувався з старими традиціями, що козацьке військо діставало ко
лись плату за службу з королівського скарбу, і не від того було, щоб діставати й тепер її —
з скарбу царського. Але само собою виникало, що царський скарб в такім разі повинен 
побирати податки з української людності, як побирав колись королівський скарб. Звідси  
певна неясність і вагання в самих українських кругах. Безпосереднього збору податків 
Москвою українське правительство не хотіло ні в якім разі й подавало компроміс. В стат
тях, поданих послами 14 березня, стояло: “Як по інших землях дань віддається разом 
(вдругъ), воліли б і ми, щоб певною сумою давати за тих людей, що належать до твого 
царського величества; а коли б не могло бути інакше, то не згоджуватися ані на одного 
воєводу, і про се умовлятись (договариватца) —  хіба би з тутешніх (українських) людей 
вибрати воєводу, чоловіка гідного, щоб по правді віддавав всі ті доходи його царському 
величеству”. На се царське правительство не згодилося, забажало принаймні двох воєвод, 
у Києві і Чернігові, податки хотіло мати з людності безпосередньо, з  тим, щоб збирали сі 
доходи місцеві виборні урядники й передавали московським зборщикам, які б мали конт
роль над сими місцевими урядниками. В останній редакції своїх статей посли додали все- 
таки, що воєводи з московських людей недопустимі, так само зборщики. Бояри супроти 
того справу воєвод промовчали, але глухо згадали, що таки московські люди будуть відби
рати грошові збори і наглядати їх. Одначе завести того збору податків до царського скарбу 
московське правительство не наважилося, з огляду на рішучу неохоту українського прави
тельства і всієї людності. Тільки після того, як Брюховецький з компанією, сповняючи 
московську волю, подав таке прошения цареві, щоб він збирав податки, царське правите
льство відважилося на се. Але перша ж спроба викликала повстання на Україні, і після 
сього Москва більше до того не бралася.
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ки, і доходи всякі грошеві і хлібні збирати на царське величество й віддава
ти до государевого скарбу тим людям, котрих пришле царське величество. І 
ті прислані люди, котрих царське величество пришле до того збору грошей, 
мають доглядати зборщиків, щоб робили по правді.

2. Писареві військовому по милості царського величества щоб давано 
1000 [золотих] польських на підписків (канцеляристів), на суддів військо
вих по 300 золотих польських, на писаря судейського по 100 золотих поль
ських, на писаря й хору[н]жого по 50 зол[отих], на хору[н]жого сотенного 
по ЗО золотих, на бунчужного гетьманського 50 золотих1.

Царське величество пожалував, велів бути по їх прошению; а давати ті 
гроші з тамошніх доходів.

3. Н а писаря і на суддів військових, на 2 чоловіка, на всякого полков
ника, осавулів військових і полкових, щоб було по млину, для вигодування, 
тому що несуть великі видатки.

Царське величество пожалував, велів бути по їх прошению.
4. Н а роботи військової армати, на пушкарів і всіх робочих людей, що 

бувають при арматі, аби царське величество зволив вчинити милостиву ла
ску на зимове прогодування і пристановище; також на арматного обозного 
400  золотих, а на хору[н]жого арматного 50 золотих.

Царське величество пожалував, велів дати з тамошніх доходів.
5. Послів, котрі здавна приходять з чужих країв до Війська Запорозь

кого, аби було вільно приймати1 2, а коли б було щось противне царському 
величеству (в сих посольствах), мусять вони (українці) сповіщати царське 
величество.

Д о сеї статті царське величество велів: послів з  добрими ділами при
ймати і відправляти і писати царському величеству вірно і скоро, за чим 
вони приходили і з чим їх одправлено. А  котрі посли будуть присилатися з 
справами, противними царському величеству, тих послів і посланників за
тримувати в війську та писати про них зараз же до царського величества, а 
без дозволу царського назад їх не відправляти. А  з турецьким султаном і з 
польським королем без волі царського величества не мати зносин.

6. П ро митрополита київського дано послам усний наказ. А  в розмовах 
посли били чолом, щоб царське величество велів дати свою государську 
жалувану грамоту на його маєтності.

Царське величество пожалував: митрополитові і всім людям духовного 
чину велів дати свою государську жалувану грамоту на маєтності, котрими 
вони тепер володіють3.

1 На гетьмана призначалося Чигиринське староство, сей пункт пропущено тут, бо на 
се видано осібну царську грамоту.

2 В першій редакції статей ще додано —  “аби того цар за зло не мав” ( “чтобы то его 
царскому величеству въ кручину не было”).

3 Грамота ся була приготовлена, але не вислана, тому що митрополит не виявив спо
чуття до об’єднання України з  Москвою і вів себе неприязно.
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7. Аби царське величество зводив послати своє військо під Смоленськ, 
не гаючися нітрохи, аби неприятель не міг собі ради дати і сполучитися з 
іншими (військами), бо тепер війська (польські) потомлені —  нехай не 
вірять ніякому лукавству (поляків), коли б почали що вимишляти.

Царське величество постановив на неприятеля свого польського короля 
йти самому і бояр та воєвод послати з великим військом, як просохне і по
чне бути паша.

8. Аби найманого війська тут на польськім пограниччі, для безпечності, 
було з 3000 або скільки буде воля царського величества —  хоч і більше.

Військові люди царського величества на пограниччі для охорони Укра
їни завсіди були і надалі будуть стояти.

9. Завсіди був такий звичай, що Війську Запорозькому плачено. Б ’ють 
чолом і тепер царському величеству, аби давано на полковника 100 єфим
ків, на осавулів по 200 золотих, на осавулів військових по 400 золотих, на 
сотників по 100 золотих, на козаків по ЗО золотих польських.

Попередніх літ присилав до царського величества гетьман Богдан Х м е
льницький і все Військо Запорозьке і били чолом багато разів, щоб його 
царське величество їх пожалував, уступився за них задля православної хри
стиянської віри і святих Божих церков, прийняв їх під свою високу руку і 
дав поміч на неприятелів. Великому государеві нашому в тім часі не можна 
було вас прийняти під свою государську високу руку, тому що у його 
цар[ського] величества була вічна згода з королями польськими і в[еликими] 
кн[язями] литовськими. А  хоч з королівської сторони батькові цар[ського] 
величества святої пам’яті вел[икому] государеві Михайлові Федоровичеві і 
дідові його, святійшому патріархові Філаретові Никитичеві, і великому го
судареві нашому* Олексієві Михайловичу сталося багато нечесті і ганьби, 
то в тім згідно з королівськими грамотами і соймовими постановами царсь
ке величество чекав поправи, а гетьмана Богдана Хмельницького і все Вій
сько Запорозьке хотів помирити з королем польським тим способом, аби 
король Ян Казимир учинив з ними згоду по Зборівському трактату і пра
вославної віри християнської не гонив, уніатів усіх викорінив, —  зате цар
ське величество хотів вибачити вину всім винним людям, котрим за образу 
його государської честі належала кара смертна. Про се посилав він до коро
ля Яна Казимира своїх великих і уповноважених послів, боярина і намісни
ка великопермського Бориса Олександровича Рєпніна-Оболенського з  то
варишами. І ті великі і уповноважені посли царського величества про ту 
згоду і про вчинки королеві і панам раді говорили на всякі способи. Але Я н 
Казимир і пани рада на се ніяк не пристали, і велику справу взяли за ніщо, 
а тих великих і уповноважених послів царського величества відправили да
ремно. Тоді великий государ наш, видівши так багато несправності з коро
лівської сторони, грубості і неправди, і бажаючи оборонити православну 
християнську віру і всіх православних християн від гонителів латинян (ка
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толиків), що хочуть церкви Божі знищити і віру християнську викорінити, 
прийняв вас під свою високу руку, а для оборони вашої зібрав багато русь
кого, німецького і татарського війська —  сам великий государ наш іде на 
неприятелів і посилає бояр своїх і воєвод з великим військом, і на те зібран
ня війська, за государевим наказом, роздано великі гроші. Тому їм, послам, 
тепер, бачучи таку ласку до них царського величества й оборону, говорити 
про плату Запорозькому Війську не годиться. І як був у гетьмана Богдана 
Хмельницького государів ближній боярин і намісник тверський Василь 
Васильович Бутурлін з товаришами, гетьман в розмовах говорив з ними 
про число Запорозького Війська, щоб зробити 60 тис., а коли б і більше 
того числа було, государеві в тім шкоди не буде, бо вони просити плати у 
государя не будуть; про се відомо їм, Самійлу і Павлу, й іншим людям, які 
тоді були при гетьмані. Які доходи в Малій Росії по городах і містах, про се 
царському величеству не відомо, і великий государ посилає дворян, щоб 
описали доходи. Я к  ті дворяни царського величества опишуть всякі доходи 
і обрахують, тоді, по обміркуванню царським величеством, буде наказ про 
плату Запорозькому Війську. А  тепер царське величество, жалуючи геть
мана і все Запорозьке Військо, по давнім звичаям предків своїх, великих 
государів, хоче послати гетьманові і всьому Війську Запорозькому своє го- 
сударське жалування золотими.

10. Коли б мала напасти Кримська орда, тоді треба на них наступити 
від Астрахані й Казані, також і донським козакам бути готовими. А  тепер 
вона (орда) ще в братстві (з українцями), треба дати час і її не зачіпати.

Н аказ і повеління до козаків на Дон послано: коли кримські люди не 
будуть зачіпати, то й на них іти не велено, а коли кримці зачеплять, то 
царське величество велить на них іти походом.

11. Кодак город на границі з Кримом, там гетьман завсіди по 400 чоло
вік держить і харч усякий їм дає —  тепер нехай би царське величество 
пожалував, зволив наділити харчем і порохом для армати; також і тим, що 
за порогами Коша стережуть, аби царське величество зволив показати свою 
ласку, бо його не можна самого без людей лишати.

До сеї статті буде милостивий указ царського величества, коли буде 
відомо, скільки якого припасу туди послано, і скільки доходу буде зібрано 
на царське величество.

А  що в вашім письмі написано: як великий государ наш гетьмана Бог
дана Хмельницького і все Військо Запорозьке пожалує, свої грамоти госу- 
дарські на ваші вольності велить дати, тоді ви між собою розбір зробите: 
хто буде козак, а хто мужик, і щоб Війська Запорозького було 60000, —  то 
великий государ наш на те позволив: велів бути такому числу реєстрових 
козаків. Тож як ви, посли, будете у гетьмана Богдана Хмельницького, ска
жіть йому, щоб він велів скоро розібрати козаків, реєстр їм зробити, і той 
реєстр за підписею своєю прислав негайно царському величеству.
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[4]

Жалувальна царська грамота Запорозькому Війську,
27 березня 1654 р.1

Божіею милостію, мы, великій государь царь и великій князь А лексей 
Михайловичъ, всеа Великія и Малыя Росіи самодержецъ1 2 пожаловали есмя 
нашихъ царского величества подданныхъ, Богдана Хмелницкого, гетмана 
Войска Запорожского, и писаря Ивана Выговского, и судей войсковихъ, и 
полковниковъ, и ясауловъ, и сотниковъ, и все Войско Запорожское: что въ 
нынѣшнемъ во [7]162 году, какъ по милости Божіи учинились подъ нашею 
государскою высокою рукою онъ гетманъ Богданъ Хмелницкой и все Вой
ско Запорожское, и вѣру намъ великому государю и нашимъ государскимъ 
дѣтемъ и наслѣдникомъ на вѣчное подданство учинили, и въ мартѣ мѣсяцѣ 
присылали къ намъ великому государю, къ нашему царскому величеству, 
онъ гетманъ Богданъ Хмелницкой и все Войско Запорожское посланни
ковъ своихъ, Самойла Богданова, судью войскового, да Павла Тетерю, пол
ковника переяславского; а въ листу своемъ къ намъ, великому государю, къ 
нашему царскому величеству, гетманъ писалъ и посланники его били че
ломъ, чтобъ намъ, великому государю, его гетмана Богдана Хмелницкого и 
все Войско Запорожское пожаловати, велѣти прежніе ихъ права и волнос- 
ти войсковые, какъ издавна бывали при великихъ князьяхъ рускихъ и при 
королехъ полскихъ3, что суживались и волности свои имѣли въ добрахъ и 
судахъ, и чтобъ въ тѣ  ихъ войсковые суды никто не вступался, но отъ сво
ихъ бы старшихъ судились, подтвердите, и прежнихъ бы ихъ правъ, како
вы даны духовного и мірского чину людемъ отъ великихъ князей рускихъ и 
огъ королей полскихъ, не нарушить, и на тѣ бъ ихъ права дата нашу госу- 
дарскую жаловалную грамоту, за нашею государскою печатью; и чтобъ чи
сло Войска Запорожского списковое учинить шестдесятъ тысячь; а было бъ 
то число всегда полно. А  будетъ, судомъ Божіимъ, смерть случитца гетма
ну, и намъ бы, великому государю, поволить Войску Запорожскому, по 
прежнему обычаю, самимъ межъ себя гетмана обирати; а кого оберутъ, и 
про то намъ, великому государю, объявляти. А  что на булаву гетманскую 
дано староство Чигиринское со всѣми приналежностями, тому бъ и нынѣ 
мы, великій государь, пожаловали, велѣли при булавѣ быть. Имѣней каза
цкихъ и земель, которые имѣютъ для пожитку, чтобъ у нихъ отнимать не 
велѣть; также бы и вдовъ послѣ казаковъ осталыхъ дѣти поволности имѣли 
какъ дѣды и отцы ихъ. Послы которые издавна приходятъ къ Войску Запо-

1 Друкується так само з  брульонів Посольського приказу: Акты Ю З Р , X , с. 4 8 9 —
494.

2 Повний титул.
3 Було написано і зачеркнено: “И великихъ князѣхъ литовскихъ и при княжатахъ 

рускихъ”.
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рожскому изъ чужихъ земель, чтобъ гетману и Войску Запорожскому, ко
торые будутъ съ добрымъ дѣломъ, тѣхтъ бы принимати поволить; а толко 
бъ что имѣло быть противно нашому царскому величеству, о томъ бы 
извѣщали намъ великому государю.

И  мы, великій государь, наше царское величество, подданного нашего 
Богдана Хмелницкого, гетмана Войска Запорожского, и все наше царского 
величества Войско Запорожское пожаловали, велѣли имъ быти подъ на
шею царского величества высокою рукою, по прежнимъ ихъ правамъ и при- 
виліямъ, каковы имъ даны отъ королей полскихъ и великихъ князей литов
скихъ, и тѣхъ ихъ правъ и волностей нарушивати ничѣмъ не велѣли, и 
судитись имъ велѣли отъ своихъ старшихъ по своимъ прежнимъ правамъ. 
А  наши царского величества бояря и воеводы въ тѣ ихъ войсковые суды 
вступати не будутъ. А  число Войска Запорожского указали есмя, по ихъ же 
челобитью, учинить спискового 60000, всегда полное. А  буде, судомъ Б о 
жіимъ, смерть случитца гетману, и мы, великій государь, поволили Войску 
Запорожскому обирати гетмана, по прежнимъ ихъ обычаямъ, самимъ межъ 
себя; а кого гетмана оберутъ, и о томъ писати къ намъ, великому государю, 
да томужъ новообранному гетману на подданство и на вѣрность вѣру намъ 
великому государю учинити, при комъ мы великій государь укажемъ. А  
при булавѣ гетманской староству Чигиринскому со всѣми его приналежно
стями, которые прежъ сего при немъ были, указали есмя быти по прежне
му. Также и имѣній казатцкихъ и земель, которые они имѣютъ для пожит
ку, отнимати у нихъ и вдовъ послѣ казаковъ осталыхъ у дѣтей не велѣли, а 
быти имъ за ними по прежнему. А  буде изъ которыхъ пограничныхъ госу
дарствъ учнутъ приходить въ Войско Запорожское къ гетману къ Богдану 
Хмелницкому1 послы о добрыхъ дѣлехъ, и мы, великій государь, тѣхъ по
словъ гетману принимать и отпускать поволили. А  изъ которыхъ государствъ 
и о какихъ дѣлехъ тѣ  послы присланы и съ чѣмъ отпущены будутъ, и гетма
ну о томъ о всемъ писати къ намъ, великому государю, вскорѣ. А  буде кото
рые послы отъ кого присланы будутъ съ какимъ противнымъ къ намъ, вели
кому государю, дѣломъ, и тѣхъ пословъ въ войскѣ задерживать и писать объ 
нихъ къ намъ, великому государю, вскорѣ жъ, а безъ нашего царского вели
чества указу назадъ ихъ не отпускать. А  съ турскимъ салтаномъ и съ полс- 
кимъ королемъ, безъ нашего царского величества указу, ссылки не держать.

И  по нашему царского величества жалованью, нашимъ царского вели
чества подданнымъ, Богдану Хмелницкому, гетману Войска Запорожско
го, и всему нашему царского величества Войску Запорожскому быти подъ 
нашею царского величества высокою рукою, по своимъ прежнимъ правамъ 
и привиліямъ и по всѣмъ статьямъ, которые писаны выше сего1 2. И  намъ,

1 Зачеркнено: “и ко всему Войску Запорожскому”.
2 Зачеркнено: “во всякомъ покоѣ и свободѣ безъ всякіе неволи служити имъ”.



П ереяславська ум ова України з  М осквою  1654р о к у 83

великому государю,1 и сыну нашему, государю царевичу князю Алексѣю 
Алексеевичу, и наслѣдникомъ нашимъ служити и прямити и всякого добра 
хотѣти и на нашихъ государскихъ непріятелей, гдѣ наше государское по- 
велѣнье будетъ, ходити и съ ними битись и во всемъ быти въ нашей госу- 
дарской воли и послушаньѣ на вѣки.

А  о которыхъ о иныхъ статьяхъ намъ, великому государю, нашему царс
кому величеству, тѣ  вышеимянованные посланники Самойло и Павелъ имя- 
немъ Богдана Хмелницкого, гетмана Войска Запорожского, и всего нашего 
царского величества Войска Запорожского били челомъ и подали нашимъ 
царского величества ближнимъ бояромъ: “боярину и намѣстнику казанско
му князю Алексѣю Никитичю Трубецкому, боярину и намѣстнику тверс
кому Василью Васильевичю Бутурлину, околничему и намѣстнику кошир- 
скому Петру Петровичю Головину, думному дьяку Алмазу Иванову” ста
тьи, и мы, великій государь, тѣхъ статьей выслушали милостиво, и что на 
которую статью наше царского величества изволенье, и то велѣли подпи
сать подъ тѣми жъ статьями, да тѣ  статьи съ нашимъ царского величества 
указомъ велѣли дати тѣмъ же посланникомъ Самойлу и Павлу.

И  хотимъ1 2 его гетмана Богдана Хмелницкого и все Войско Запорожс
кое держать въ нашемъ царского величества милостивомъ жалованьѣ и въ 
призрѣньѣ, и имъ бы на нашу царскую милость быть надежнымъ.

Дана ся наша царского величества жаловалная грамота, за нашею госу
дарственною печатью, въ нашемъ царствующемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ 
созданія міру 7163, мѣсяця марта 27 дня.

[Другой рукой: Подпись думного дьяка Алмаза Иванова. Писана на 
харатьѣ; кайма безъ фигуръ, богословія и государево имя писано золотомъ.

А  на подписи писано:
Божіею милостію, великій государь царь и великій князь А лексѣй 

Михаиловичъ, всеа Великія и Малыя Росіи самодержецъ. Печатана новою 
печатью подъ гладкою кустодіею].

[Акты Ю З Р . —  Т . X . —  Док. 8, X X I. —  С. 4 8 9 -4 9 4 ] .

[Переклад М.Грушевського]
3  ласки Божої ми, великий государ (і т. д .), пожалувалисьмо наших 

підданих Богдана Хмельницького, гетьмана Запорозького Війська, і писа
ря Івана Виговського, суддів військових, полковників, осавулів, сотників і

1 Дальші слова про царевича дописані іншою рукою.
2 Се той пункт, що Полетика в вищезгаданій своїй критиці наказу Малоросійської 

колегії вважав основною гарантією українських прав: «З а  всі; свои службы, за всѣ прине
сенныя Россійской имперіи пользы малороссійскій народъ за лучшее и всѣхъ сокровищъ 
дражайшее возмездіе почиталъ следующія обнадеживанія: “А  мы васъ всегда будемъ со
хранять при прежнихъ вашихъ правахъ, привилегіяхъ и вольностяхъ, и въ томъ бы вамъ 
на нашу государскую милость быть благонадежнымъ».
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все Військо Запорозьке, як в нинішнім [7]162 році гетьман Богдан Хмель
ницький і все Військо Запорозьке за ласкою Божою віддались під нашу 
государську високу руку і вчинили присягу нам, великому государеві, і на
шим дітям і наслідникам на вічне підданство і в місяці березні прислали до 
нас вони, гетьман Богдан Хмельницький і все Військо Запорозьке своїх 
посланників Самійла Богданова, суддю військового, та Павла Тетерю, пол
ковника переяславського. В листі своїм до нас, великого государя, писав 
гетьман і били чолом його посланники, щоб ми, великий государ, пожалува
ли його, гетьмана Богдана Хмельницького і все Військо Запорозьке, —  
веліли потвердити їх права і вольності військові, які були при вел[иких] 
князях руських і королях польських, —  що судилися (розумій: своїм су
дом) і вольності свої мали в маєтках і судах, —  аби в ті їх військові суди 
ніхто не мішався, а щоб судились вони своїми старшими, і щоб їх давніших 
прав, даних людям духовного і світського чину від великих князів руських і 
королів польських, ми не нарушали, і на ті їх права дали нашу жалувальну 
грамоту за нашою государською печаттю. Щ об Військо Запорозьке реєст
рове ми означили в шістдесят тисяч і те число щоб завсіди було заповнене. 
А  коли б волею Божою прийшла гетьманові смерть, аби ми, великий государ, 
лишили Війську Запорозькому вибрати гетьмана, самим між собою, по дав
ньому звичаю, а кого виберуть, вони про те об’являть нам1. А  що на булаву 
гетьманську дано було Чигиринське староство з  усіма приналежностями, то 
щоб і ми, великий государ, пожалували, веліли бути йому при булаві. Маєтків 
козацьких і земель, які мають для прожитку, аби відбирати від них не веліли; 
також аби діти вдів, які зістаються після козаків, мали права такі, як діди й 
батьки їх. Послів, що здавна приходять до Запорозького Війська з чужих 
земель, котрі будуть з чимось добрим, тих гетьманові і Запорозькому Війсь
ку лишити приймати, а коли б щось було противне нашому царському вели
честву, аби про те зараз оповіщали нам, великому государеві.

І ми, великий государ, підданого нашого Богдана Хмельницького, геть
мана Війська Запорозького, і все наше Військо Запорозьке пожалували —  
веліли їм бути під нашою, царського величества, високою рукою, по давні
шим їх правам і привілеям, даним їм від королів польських і вел[иких] 
кн[язів] литовських, і тих прав і вольностей нічим нарушати не веліли. С у
дитися веліли їм у своїх старших по давнішим правам їх, а наші царського

1 Се потвердження 6  пункту козацьких статей 14 марта: “Борони Боже смерті на пана 
гетьмана, —  тому що всяк чоловік смертний, й інакше бути не може, —  аби Військо Зап о
розьке само між собою гетьмана вибирало і його царське величество сповіщало, —  аби цар
ське величество тим не ображався, бо то давній військовий звичай (чтобъ Войско Запорож
ское само межъ себя гетмана избирали и его царскому величеству извещали, чтобъ то его 
царскому величеству не въ кручину было, понеже тожъ давный обычай войсковый).

Государ велів і бояре приговорили: бути по їх прошению (быть по ихъ челобитью)”.
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величества бояри і воєводи в їх військові суди мішатися не будуть. Число 
Запорозького Війська, по їх власному прошению, веліли ми означити в 
60 000 реєстрових, і щоб завсіди було повне. А  коли б волею Божою при
йшла гетьманові смерть, ми, великий государ, лишили Запорозькому Вій
ську вибирати гетьмана самим між собою, по давньому звичаю, а кого ви
беруть гетьманом, про те писати до нас, великого государя, а той нововиб- 
раний гетьман аби вчинив присягу нам, великому государю, при тім, кого 
ми вкажемо. А  при булаві гетьманській веліли ми бути Чигиринському ста
роству, по попередньому, з усіма приналежностями, які були при нім давні
ше. Також маєтків козацьких і земель, які вони мають для прожитку, від 
них і від дітей вдів, які зістаються по козаках, ми не веліли відбирати, а 
бути при них по-давньому. А  коли почнуть приходити в Військо Запорозь
ке до гетьмана Богдана Хмельницького посли з котрихось пограничних дер
жав з чимось добрим, ми, великий государ, таких послів гетьманові лишили 
приймати і відправляти, а нам, великому государеві, зараз писати про все: з 
яких держав і в яких справах ті посли були прислані і з  чим відправлені. А  
коли б якісь посли були прислані від когось з якоюсь справою, противною 
нам, великому государеві, —  таких послів в війську затримувати і також 
зараз писати про них до нас, а без нашого указу назад їх не пускати. А  з 
турецьким султаном і з польським королем без нашого указу зносин не мати.

І по нашій ласці підданим нашим: Богданові Хмельницькому, гетьма
нові, і всьому Війську Запорозькому бути під нашою високою рукою по 
своїм давнішим правам і привілеям і по всім вище писаним статтям; служи
ти нам, великому государеві, і сину нашому государеві царевичеві князеві 
Олексієві Олексійовичеві і наслідникам нашим щиро, всякого добра шука
ти і на наших неприятелів, куди їм буде наш государський наказ, ходити і 
битись, і у всім бути в нашій государській волі вовіки.

А  що вище згадані посланники Самійло і Павло іменем Богдана Х м е
льницького, гетьмана, і всього Війська Запорозького били чолом про інші 
статті нашому царському величеству і подали ті статті нашим ближнім боя
рам Олексієві Никитовичу Трубецькому, Василеві Васильовичу Бутурліну, 
Петрові Петровичу Головіну і думному дяку Алмазові Іванову, —  ми, ве
ликий государ, ласкаво вислухали ті статті, і яка воля наша на котру статтю, 
то веліли ми підписати під тими статтями і ті статті з  нашим указом веліли 
дати тим посланникам Самійлові і Павлові.

І хочемо ми його, гетьмана Богдана Хмельницького, і все Військо З а 
порозьке держати в нашій милостивій ласці і піклуванні —  нехай вони бу
дуть певні в нашій государській милості.

Дана ся жалувальна грамота нашого царського величества за нашою 
державною печаткою в нашім столичнім місті Москві року від сотворения 
світу 7162, місяця марта 27 дня. З  Божої ласки великий государ цар і вели
кий князь Олексій Михайлович всієї Великої і Малої Росії самодержець.
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З  ПОЧИНІВ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІАЛІСТИЧНОГО 
РУХУ. НАЧЕРКИ І ФРАГМЕНТИ

Від видавництва

З  нагоди двадцятип’ятиліття смерті М.П.Драгоманова, що сповнилося 
в червні 1920 р., Український соціологічний інститут взяв на себе ініціативу 
вшанування діяльності і заслуг великого покійника і його найближчих това
ришів на полі української науки (в тім і соціології спеціально) та соціально
го руху. З  ініціативи Українського соціологічного інституту були уряджені 
наукові збори в Празі й Відні —  з них два реферати1 були надруковані в 
закордоннім органі української партії соціалістів-революціонерів “Боріте
ся—поборете!” Рішено було також видати збірку найбільш характеристич
ного, програмового матеріалу з діяльності сього гуртка —  поки обставини й 
кошти дадуть змогу перевести в ширших розмірах видання всі[єї] ціннішої 
літератури сеї доби, яка через обставини тодішнього життя зісталась майже 
незвісною і неприступною пізнішим поколінням.

Центральним пунктом збірки мали послужити дві програми Громади, 
1878 і 1880 рр. Далі передала для сеї збірки соціалістична берлінська гро
мада призбирані нею матеріали: два листи С.Подолинського, відшукані 
П.Дідушком в рукописах К.М аркса, що переховуються в берлінськім архі
ві німецької соціал-демократичної партії; переклади недавно опублікованих 
Е. Бернштайном (в IV  т. кореспонденції Маркса і Енгельса) двох листів 
Енгельса до Маркса з  приводу статті Подолинського по енергетиці: споми
ни самого Бернштайна про Драгоманова і Подолинського, написані ним за 
заохотою тих же берлінських українських соціалістів, і переклади двох ста
тей Драгоманова і Подолинського, про котрі йде мова в сих споминах. П а 
ризький співробітник Ф .Савченко зладив копії й переклади аналогічних 
статей Драгоманова і Подолинського з того ж  часу (1880 р.), надрукова
них в паризький “La Revue Socialiste” і розшукав деякі інші публікації гурт
ка, а також зібрав деякі дати про Подолинського, вказані нижче. Українські 
спеціалісти-бібліографи —  директор бібліотеки Наук[ового] тов[ариства] 
ім. Ш евченка у Львові В.Дорошенко і Ів.Калинович у Відні помогли в 
розшукуванні ріжних інших публікацій. А  на вступ подано огляд головні
ших моментів сього руху, безпосередньо зв’язаних з діяльністю Драгома
нова і його ближчих товаришів —  поскільки було можливо в нинішніх емі
грантських умовах зібрати потрібний матеріал.

' М их[айло] Грушевський, Драгоманов в політичнім і національнім розвитку україн
ства: Мик[ита]Ш аповал, Соціалістичний світогляд М.П.Драгоманова.
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Так зложився зміст сього збірника, розуміється, дуже далекий від ба
жаної повноти і всесторонності, але сподіваємось —  все ж  корисний як для 
першої знайомості з сею епохою, так і в ролі начерка дальших студій в сім 
напрямі. Український] соціологічний] інститут не залишить роботи коло 
приготування до систематичного видання важнішої літератури* сеї доби та 
докладнішого обслідування її. Він звертається з  гарячим прошениям до всіх, 
хто розпоряджає якимись матеріалами або відомостями в сій справі, на Укра
їні чи за кордоном, аби вони не залишили повідомити У країнський] 
соціологічний] інститут про те, чим можуть послужити сій справі.

З і  вступної статті вони зможуть зміркувати, в чім недостача наших ві
домостей про сю многоважну в нашім житті добу. Нинішня книжка носить 
на своїм титулі ім’я Драгоманова й женевського гуртка з огляду на юбилей, 
який дав їй притоку, і на характер матеріалу, що походить від Драгоманова 
та його найближчих товаришів. Але своїм змістом вона зачеркує програму 
обслідування далеко ширшу, і ми можемо тільки побажати, щоб дальші ви
пуски сеї публікації розсунули рамці досліду якнайширше.

В  грудні 1921 р.

І
Літом 1871 р., перекочовуючи з Берліна до Гейдельберга, в своїй пер

шій заграничній подорожі, заїхав до Відня Драгоманов1. Там пробував слу

1 Ітінерарій Драгоманова в його першій заграничній подорожі, розпочатій восени 
1870 р., був такий: Варшава, Познань, Берлін. В Берліні Др[агоманов] пробув вісім мі
сяців. Звідти поїхав на Липськ, Будишин, Прагу до Відня —  де бачимо його в місяці 
червні 1871 .3  Відня до Гейдельберґа, де його товаришем був приятель, одеський доцент 
Пригара, та Олександр Кистяківський, котрого він потім пом’янув у “Споминах”. З  Гей
дельберга Др[агоманов] вибиравсь на осінь (з  поч[атку] жовтня) до Парижа, але перемі
нив плани і рішив перезимувати у Флоренції —  тодішній столиці новоз’єдиненої Італії та 
її духовім центрі; туди до нього мала приїхати й сестра, О.Косачева. Д о Флоренції при
їхав в середині падолиста, і застряг тут надовго: намірявсь обробити тут тему, котру виб
рав собі для докторської дисертації —  про культ Мітри, але, очевидно, не малу ролю в сім 
сидженні грало також і безгрошів’я (в березні він пише Бучинському, що від падолиста не 
дістає грошей, висланих з  Києва й Одеси, живе на кредит —  Бучинський наслідком 
сього листа навіть вислав йому невелику позику, с. 102 і 113). Роздобувши грошей, 
Др[агоманов] збиравсь поїхати на короткий час до Риму і Неаполя, потім, ще до літа, —  
до Франції, а на вересень —  до Відня: думав оселитись там на довший час, рік або два, 
очевидно, —  махнувши рукою на київську доцентуру (командировка кінчилась, здається, 
літом 1872 р .). В травні 1872 він дійсно зробив подорож до Риму і Неаполя, але замість 
Франції виїхав на купелі до Віареджіо, мабуть, через хоробу жінки; туди приїхала і О . Косач. 
Звідти Др[агоманов] збиравсь до Парижа, але скінчилось на короткій подорожі до П ро
вансу (в вересні) і поворотом знову до Флоренції. В жовтні Др[агоманов] знов їздив до  
Риму, і рішив зазимувати в Італії —  “хоть би прийшлось попрощатись з  університетом у
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хач Драгоманова О л.О л.Русов ще з одним українцем, вони зазнайомили 
Драгоманова з деякими своїми новими галицькими знайомими і се положи
ло початок новим, живішим і безпосереднішим відносинам між українцями 
й галичанами, ніж попередні, перервані упадком галицького народовства в 
серед[ині] 1860-х рр.* Хоча перед тим гостили в Відні й Львові Куліш і 
Нечуй-Левицький, але і той, і сей в сих роках стояли одинцем, тим часом як 
Драгоманов і Русов зв’язали своїх галицьких знайомих з тодішнім україн
ським центром —  Київською громадою і тим положили початок українсь
ко-галицьким відносинам, які мали великий вплив на дальшу еволюцію укра
їнства.

Києві: не можу кинути початих робіт, да і жінка нездорова, так що їхати у довгу дорогу, а 
особливо у зиму, нічого і думать” (с. 175). У Флоренції він після сього зіставсь до весни 
1873 р. Тоді приїхав сюди Зібер, і Др[агоманов] вибирався з  ним “до Цюриха і Парижа”. 
Д о Цюриха дійсно з ним поїхав —  пробув там близько півтора місяці, але замість Пари
жа відти з  кінцем літа подавсь на Відень і Львів до Києва. На початок семестру, в серпні 
1873 р., був уже в Києві (Автобіографія], с. 3 6 4 ). Подорож, таким чином, тривала 
майже рівно три роки.

Головним джерелом до сеї подорожі служить кореспонденція Др[агоман]ова з  Бу- 
чинським ( “Переписка Михайла Драгоманова з  Мелитоном Бучинським”, зладив 
М .Павлик, Збірник філол[огічної] секції Тов[ариства] ім. Шевченка, т. XIII, 1910); я 
цитую її нижче словом Б уч и н сь к и й , Б уч. Інші збірки кореспонденції позначую такими 
скороченнями:

П авлик: Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1 8 7 6 —1895), 
1910, 7 томів II—VIII (перший мав містити вступну студію Павлика, але вона не була 
написана). Д о 1890-х  рр. тут головно Павликові листи.

Ф р а н к о : М .Драгоманов, Листи до Ів.Франка і иньших, видав Іван Франко, два 
томи, 1881—1886 і 1887—1895, в І серії “Українсько-руської видавничої спілки”, ч. 104— 
105 і 112. Тут між іншим листи Драгоманова до киян (Київської громади), числом три, які 
цитуються нижче під сим іменем.

Д р а го м а н о в а  “П е р е п [и с к а ]”: Михайло Петрович] Драгоманов. Переписка. З і 
брав і зладив М .Павлик, т. І (єдиний), 1901, в “Науковій бібліотеці Українсько-рус[ької] 
видавн[ичої] спілки” (загального рахунку ч. 79 ).

“В п е р е д ”: Листи Михайла Драгоманова до редакторів російського соціально-рево
люційного видання “Вперед” (1876—1878). З  архіва “Впереда” зладив і видав М .Павлик, 
1910.

А в т о б іо г р а ф ію  Драгоманова, написану ним 1883 р., і доповнення до неї 1889  р. 
цитую по виданні: “Михайло Петрович Драгоманов 1841—1895. Єго юбилей, смерть, 
автобіографія і спис творів, зладив і видав М .Павлик”, 1896. Був передрук в “Былом”, 
1906, і осібне видання київське 1917 р. Уміщений в книзі Павлика “спис” цитую нижче як 
“бібліографію творів”.

С п о м и н и  цитую по першому виданні: Австро-руські спомини (1 8 6 7 —1877)  
М.Драгоманова, ч. 1—5, Літературно-наукова бібліотека, накладом Івана Франка, Льв[ів], 
18 8 9 —1893. Перші часті [їх], написані в 1888 р., кінець —  в 1891 р., він уривається на 
літі 1875 р.). Ладиться, чую, нове видання.
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З  галицьких знайомих їх сеї першої доби, котрих вони придбали у Від
ні, замітний особливо Мелітон Бучинський з Станіславова*, тоді слухач 
прав Віденського університету. Він від сього моменту став пильним кореспон
дентом, інформатором і помічником Драгоманова, і його кореспонденції за 
вдячуємо головну пайку відомостей з сих років. З  молодечим запалом, захо
пившися гадкою про тісніший зв’язок галичан з киянами, як чоловік дуже 
енергійний й ініціативний (таким зазнав я його навіть в останніх часах його 
життя, коли його син Богдан був моїм слухачем), —  він потрапив зробити 
сей свій припадково зав’язаний зв ’язок з Драгомановим осередком нових 
галицько-українських взаємин, котрих нервом служило його листування з 
Драгомановим, особливо протягом перших двох літ, 1871—1873 (до другого 
приїзду Драгоманова до Відня і Львова). Поширював сі листи Драгоманова, 
його статті, книги, ним прислані, між галицькою молодіжжю, через станісла- 
вівську, львівську і віденську громади, популяризував ті літературні й органі
заційні плани, які віддавались Драгомановим або виникали з сього листуван
ня, старавсь їх реалізувати через львівські організації й часописі і т. д.

Посередником з  Києвом до повороту Драгоманова служив головно Ру- 
сов, —  чоловік дуже многосторонній і енергійний*: філолог класичний і 
славіст, історик, економіст, статистик, етнограф (особливо знавець і люби
тель народної музики), чоловік тісно зв’язаний з російським революційним 
рухом, безпосередньо, і через сім’ю Ліндфорсів, де він оженився. Крім того, 
Драгоманов з першої ж  знайомості справив Бучинського безпосередньо до 
Антоновича, свого товариша по виданні історичних пісень, що його тоді 
головно займало. З  галицької сторони, серед тих людей, які введені були 
Бучинським в круг нових інтересів, треба одмітити його станіславівських 
товаришів: Євг[ена] Желехівського, братів Л . і К.Заклинських, і особливо 
Володимира Навроцького і Остапа Терлецького, перших галичан, котрих 
захопив новий радикально-соціалістичний рух нероздільно і безповоротно, 
тимчасом як сам Бучинський через сей поріг не переступив, і отрясши од ніг 
своїх соціалістичні порохи, зіставсь у народовецькім таборі, як і інші його 
стапіславські і віденські товариші Є.Желехівський, А . і Р .Заклинські, 
І.Мандичевський і ін.

Се розходження виникло аж потім, поки що ніщо його не віщувало, бо 
сам Драгоманов і зносини з  ним зіставались на ґрунті чисто літературних і 
національних інтересів. Драгоманов виїздив у свою офіціальну подорож на 
два роки для приготовления для професури по всесвітній історії і написання 
докторської дисертації*. Ближчими предметами його занять була Римська 
імперія і тодішній релігійний рух, папство, боротьба за і против теократії; 
першою стаціею його за кордоном був Берлін, де він просидів зиму і весну 
1870—1871 рр., ходив на лекції (особливо Момзена)*, працював в бібліоте
ках і взагалі совісно і серйозно готувавсь до дальшої академічної діяльності.
5 М. Гру шевський. Т-9
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Неофіціальним предметом його наукових занять була українська на
родна словесність, котрою він захопився ще з  1865—1866 рр., коли ближче 
зійшовся з  українською Київською громадою і разом з гуртком інших лю
бителів української словесності (як Антонович, Житецький, Ів.Рудченко, 
Русов, Лоначевський й ін.) забравсь до систематичного видавання її пам’я 
ток, а з 1869 р. разом з Антоновичем спеціально засів за славний корпус 
історичних, чи політичних, пісень*, який вінчав сю українську етнографіч
ну роботу. Громадою зводились для неї варіанти, паралельно робилась вибірка 
слів і фразеології для словаря. Драгоманов мав написати порівняно-літера
турний коментарій до корпусу, а Антонович —  історичний. Ся праця дуже 
займала Драгоманова, і він старанно збирав літературу для неї, а заразом 
старався зав’язувати зв ’язки з європейськими літературними та етногра
фічними кругами та зацікавлювати їх українською народною словесністю, 
літературою та історією.

Поруч сих наукових інтересів він багато часу віддавав і загальному озна
йомленню з європейським життям, з котрим уперше безпосередньо стрі
чався, —  його культурі, соціальним відносинам і особливо політиці. В Бер
ліні він часто бував на робітничих зборах, з інтересом прислухаючись до 
промов на соціальні теми. Але його більше займали політичні відносини, і 
спеціально питання, яке стало його спеціальністю, —  державна політика в 
відносинах до народностей не державних. Тут входили в гру мотиви не тільки 
теоретичні, а й практичні. Десь від р. 1865 Драгоманов став постійним до
писувачем радикально-ліберального тодішнього щоденника “С[анкт]-П е- 
тербургских ведомостей”*, і містив там більш-менш постійно кореспонден
ції й статті на теми з життя України і загальні; потім став також постійним 
співробітником помірковано-ліберального (чи помірковано-консервативно
го, коли хочете) “Вестника Европы”. Ся робота була не тільки потребою 
його громадського темпераменту, який всюди і завсіди потрібував публіци
стичної трибуни, але й потребою його бюджету, тому що університетська 
колегія, де мали перевагу елементи реакційні, все тримала Драгоманова в 
чорнім тілі і в заграничну “командировку” виправила його на зменшеній 
платні —  а він подорожував з сім’єю, з малими дітьми, і мусив “приробля
ти” до скупої університетської платні літературною працею. Тому він по
стійно дописував з-за  кордону до “С[анкт]-Пет[ербургских] ведомостей” і 
від часу до часу посилав більші статті до “Вестника Европы”* на ті теми, 
які захоплювали його ближче.

їдучи до Берліна через Варшаву і Познань, він —  пише в своїй автобіо
графії —  у Варшаві побачив наглядно “обрусение”, а в Познані —  “обпрус- 
сение”, і потім знайомився, в безпосередніх стрічах, зі становищем інших 
слов’ян в Німеччині й Австрії. В сих вражіннях виносив він велику статтю, 
викінчену потім в Гейдельберзі і надруковану в “В[естнике] Европы” з
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поч[атку] 1872 р.: “Восточная политика Германии и обрусение”. Се була 
заразом політична студія і програма, написана з становища інтересів Росії й 
слов’янства проти германського натиску на Схід. Драгоманов, проживши в 
Берліні франко- прусську війну, виробив собі дуже некорисне поняття про 
німецький елемент, як малокультурний і насильницький, натомість набрав 
великого поважання до Росії як єдиного заборола против германізму1, тіль
ки її обрусительні тенденції вважав з сього становища тяжко шкідливими, 
бо ними Росія улегшувала германський натиск, замість його поборювати. 
Розкриваючи дійсні плани Германії на Сході, Драгоманов уважав для Росії 
необхідним —  противставити їм ліберальну політику в Польщі.

Друга серія статей мала розкрити абсурдність російського обрусенія і 
взагалі централістичної політики Росії в відносинах до України. Тут, крім 
фактів з російської України, Драгоманрв задумав використати і галицький 
аргумент, котрий від сього часу для нього постійно служив козирем против 
панрусизму: що українство не вкладається в російські рамці —  ні культу- 1 * З

1 Сі свої гадки, поруч із статтею, Драгоманов убрав тоді в поетичну форму: перероб
ки старого Кривоносівського маршу “Гей, не дивуйте, добрії люди” на сучасну тему; були 
там такі строфи:

Гей, українець просить немного:
Волі для рідної мови!
Н о не лишає він ко всій Руси 
І к всім слов’янам любови!
З  північною Руссю не зломим союзу:
М и з  нею близнята по роду,
М и віки ділили і радість, і горе,
І вкупі приймаєм свободу!
Ти, русин північний, один із всіх братів 
Велике зложив государство:
Нехай же та сила послужить у поміч 
Слабішим братам у слов’янстві.
Н о став свою силу на вольній освіті,
Краєвій і людській свободі,
Н е слухай совітів не важити душі 
З ’єднених з тобою народів.
П о волі [добровільно] чужії і рідні народи 
Поручно з  тобою ітимуть:
Устане на світ і литвин, і естонець,
І лях в тобі брата обніметь!

(Буч[инський], с. 103—105, —  в “Споминах”, с. 8 4 —87 з  деякими змінами). Д р а
гоманов, очевидно, хотів поширити сі вірші в виді українського гімну, передав їх з  Русо- 
вим до Києва, де в переробленій формі їх і співано, і через Бучинського до Галичини. Але 
тут їх русофільство зовсім не сподобалось.
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ри, ні державності російської Галичина не знає, і взагалі австрійська Україна 
не може жити російським добром: всі зусилля обслужити її культурні по
треби російською мовою (галицьких і угорських москвофілів) кінчаються 
карикатурою й мертвечиною. Руська культура і література мусить бути не 
великоруською, а всеруською. Мусить обіймати в собі, крім народної вели
коруської стихії, і того, що Драгоманов хотів відділити як елемент всерусь- 
кий, також народну літературу українську і білоруську. Першу статтю на 
сю тему Драгоманов написав восени 1871 р. (редакція “В[естника] Евро
пы” розділила її для друку на дві статті: “Русские в Галиции” і “Литера
турное движение в Галиции”). Другу викінчив для “В[естника] Европы” 
ж, уже повернувшися до Києва ( “Евреи и поляки в Ю го-Зап[адном] крає”). 
Сюди ж належать його дві українські статті, які розкривали сю точку по
гляду для своїх: “Література російська, великоруська, українська і галиць
ка”, написана Драгомановим ще за кордоном, і “Галицько-руське письмен
ство”, надруковане як передмова до видання Федьковича, по повороті до 
Києва.

О т на ґрунті сих занять та інтересів і розвивались зносини і впливи 
Драгоманова серед галицької та взагалі закордонської української молодіжі 
в сих роках. Перші справи, поставлені ним у Відні, при стрічі з Бучинсь- 
ким, були: участь галичан в етнографічній київській праці передусім в кор
пусі історичних пісень, далі —  організація обміну виданнями і продажі га
лицьких видань в Києві, а київських —  у Львові (в першій лінії мались на 
увазі видання львівської “Просвіти” і Київської громади). Бучинський дуже 
жваво зайнявсь обома справами, і його станіславівський гурток достачив 
київським етнографам багато цінного і дуже гарно упорядкованого матеріа
лу. Ся справність, і взагалі діловитість і солідність, яку виявив Бучинський 
(не в примір іншим галичанам, на котрих гірко нарікав Куліш, по своїм 
досвідам з В.Барвінським, і Драгоманов, особливо після ближчої знайомо
сті з Павликом), дуже високо піднесли довір’я і охоту до галичан в київсь
ких кругах.

З а  тим пішли обопільні інформації. Драгоманов жадав від Бучинського 
ріжних відомостей і пояснень з галицько-австрійського життя, потрібних 
йому для орієнтації, для біжучих дописів і планованих статей; просив гали
цьких часописей, книжок і т. ін. і з свого боку вводив свого кореспондента, 
і через нього —  його товаришів в ріжні актуальні справи українського і 
російського життя (м[іж] ін[шим] написав йому в формі листа цілу інфор
маційну статтю про поневолення селян в Росії і на Україні, котру Бучинсь
кий з  товаришами зараз же переписали “на п’ять рук” і розіслали по грома
дам). Надсилав і ріжну літературу (ще в більшій мірі робив те ж  Русов, 
вернувшись до Києва, —  надсилав цілі транспорта українських та російсь
ких книжок). А  далі почав подавати, поки що через сю кореспонденцію, і
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деякі практичні поради щодо літературної й політичної роботи, навіяні спо
стереженнями, винесеними з сього листування і з читання надсиланої преси 
та літератури австрійської України.

Щ о передусім вразило тут Драгоманова —  се велика відсталість авст- 
ро-українських інтересів і літературної манери. Н а його погляд, і російсько- 
українська література сильно сим погрішала —  відставала не тільки від сві
тового руху, але навіть і від російського, як в сфері ідейній, так і літератур
ній, де вона не обтрусилась іще з романтизму, не використала в повній мірі 
принципів реалізму, внесених Гоголем. Галицька ж література, для котрої 
Гоголь зіставсь письменником вповні чужим, російським, зіставалася впов
ні в передгоголівській добі. Отже, перша порада Драгоманова галичанам 
була повчитись у Гоголя, котрого він радив трактувати не як чужого, а як 
свого, українського письменника, і взагалі ближче зазнайомитися з росій
ською літературою й культурою. Н а його погляд, з трьох чужих літератур, 
які могли служити культурним джерелом для галичан, по своїй приступно
сті і зрозумілості: німецької, польської і російської, ся остання була най
більш корисною. Впливи німецької літератури в галицькій і в інших сло
в'янських Драгоманову рішучо не подобались1. Тим менше він міг поклада
ти на літературу польську, отже, на його погляд —  галичанам треба було 
наполягти на літературу російську, і взяти від неї все добре, що вона могла 
дати, в розумінні демократизму, лібералізму і позитивізму —  того всього, 
що бракувало галицькій інтелігенції. Се стає надовго провідною нотою в 
його порадах галицькій молодіжі, в пресі і листуванні, і ми стрічаємося з 
нею від перших листів до Бучинського, через котрого Драгоманов адресу
вавсь до галицької молодіжі взагалі. Те, що потім він виложив у своїх стат
тях, він ще ріжче, щиріше, безцеремонніше ставить у своїх листах, умисно 
викликаючи дискусію, полеміку, випробовуючи свою авдиторію, і стараю
чись злагодити вражіння, коли бачив, що його русофільство перевищає міру 
її толеранції. Листи сі таким чином мають подвійну ціну: як менш диплома
тична, менш ретушована відбитка поглядів Драгоманова сеї пори, і як ілю
страція тої агітації, котру він вів в сих роках серед українського громадянс
тва, та впливів, які вона могла робити.

Черговим завданням української інтелігенції Драгоманов тоді уважав, 
так би сказати, —  доказати факт існування української національності, не 
входячи в теоретичні виводи, які випливатимуть з сього факту. Доказ сей 
мав бути переведений літературно-науковою дорогою, і головним засобом

1-щ  о мені не кажіть, а Німеччина має препоганий вплив на увесь розвиток Галичини і 
її літератури, — лихо у тому, що через Німеччину переходять до вас і общечоловічні ідеї, —  
але форми і почастності німецькі дуже налягають на усіх австрійських слов’ян”, —  писан 
Драгоманов Бучинському в 1872 р. (с. 171).
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повинен був служити тут український фольклор і етнографія в найширшім 
розумінні. П о думці Драгоманова, ся програма могла бути вповні осягне- 
ною в рамках російського режиму, не треба було тільки непотрібно його 
провокувати, навпаки —  все робити для якширшої популяриції українсько
го факту, навіть використовуючи для сього неясність і розтяжимість “русь
кого” терміна, під котрий общероси підводили українство. Тому і в австро- 
українських виданнях він уважав нетактовним всяке обгострювання росій
сько-української проблеми в національнім розумінні і вважав се обгострен- 
ня впливом австрійської та польської політики, та надмірною лояльністю 
перед нею австрійських українців.

“Лишаючи теоретичний бік діла (про котрий скажу тільки, що воно 
дуже непросте і у многому не без спору), скажу коротко о практичнім”, —  
писав він восени 1871 р. «Ми у Росії повернули увесь вопрос на научну 
дорогу і художественну. Пользуючись тим, що усі говорять про “Русь”, 
“руський”, про “народність”, —  ми кажемо: і ми Русь, руські, —  хочемо 
виложить научно нашу народну історію, мову, розробити нашу народну пі
сню. А  які ми руські —  чи ми різновидність общого, чи окремне зовсім, 
цього, правду сказавши, гарно ніхто не знає і із тих, коїм здається, що їм 
відомі тайни Божії. Д а й як його сказати, коли, напр., словаря свого не 
маємо» (Буч[инський], с. 61).

“Найбільша слабость українського движенія є в тім, що воно мало спи
ралось на науку (окрім творів Костомарова). Цього то ради — т. є. розсу
дивши, що науку ніхто не вб’є, та і вдарити не посміє, а вона свого добива
ється, ми і постановили обернутись на чисто наукову дорогу видання і потім 
критики матеріалу для характеристики нашої народності: казки, пісні, сло- 
вар, граматика” (с. 13).

“Х ай ми составимо граматику, словар, видамо твори народної поезії, 
видамо те, що валяється у рукописах і у Петербурзі, зробимо читальники 
для народу (хоть і на 1/2 українські, хоть би —  де се можна, і по-великору- 
ськи, аби про Україну), се буде основа, а там чи розділимось і ми на твердих 
і м’якеньких1, куди народ наш сам схоче піти, те й буде. Та ніхто не скаже 
тоді: не знаєм вас, може, вас і нема” (с. 77)1 2.

1 П о галицькій термінології “тверді”—  общероси.
2 3  тих практичних (властиво, опортуністичних) мотивів Драгоманов оправдував 

навіть тодішню київську практику: видавати свої видання, навіть роблені українським 
громадським коштом, в російській формі (котрої тоді не вимагала й цензура). В відповідь 
на переказане Бучинським прошения галичан: випустити для Галичини і взагалі для закор
дону частину накладу корпусу пісень в українській формі, Драгоманов писав: “Я розу
мію, що для вас має важність чисто українська форма книги, бо ваші святоюрці обернули 
буквенну ріжницю на політичний вопрос. Для нас же —  котрі не стоїмо на політичній 
основі, це трохи не так. Ми друкуєм заголовки і передмову по-великоруськи в знак того,
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Н а перспективи сеї програми Драгоманов задивлявсь тоді дуже опти
містично, і тому радив можливу обережність, щоб не обгострять питання в 
Росії, а навіть і в Австрії. Якраз географічне товариство організувало свою 
славетну “експедицию в Ю го-Западный край”, ладилось відчинити свій 
відділ у Києві*, Петербурзька археографічна комісія друкувала акти Кос
томарова, Київська —  Антоновича. “Наші пісні ідуть у консерваторії, уряд 
ставить пам’ятник Хмельницькому, говорить, що він веде діло цього освобо
дителя народу українського і т. д. Уряд має свій погляд, із нас ріжні мають 
свої, но принципіально!* розні нема, а хоть і є, то усі сходимось на научній, 
поетичній і соціальній почві”. Якраз фактично упала заборона на популярні 
книжки, новий законопроект про друк заповідав скасування духовної цен
зури, і се мало відкрити можливість видавання українських книжок на релі
гійні теми. «Значить, нам у всякім разі одкривається возможність робити 
над “основою” для народного розвитія малоруського вопросу. Чи практич
но піднімати політичний бік цього вопросу? П о опитам бувших годин, ба
чимо, що усяка заціпка політичного боку діла цього, як преждевременна по 
меншій мірі, тільки наносила повред» (Буч[инський], с. 63) і т. д.

Річ зрозуміла, що при таких настроях у Драгоманова ніякої ініціативи 
для розвитку революційно-соціалістичної української акції чи агітації від 
нього не можна буде сподіватись. Я к перед своїм виїздом з Києва він —  по 
свідоцтву автобіографії, негативно поставивсь до агітації “нечаївців”, що 
хотіли викликати студентські заворушення, як прелюдію російської рево
люції, і радив студентам працювати над самоосвітою та займатись освітою 
робітників (с. 350), так і тепер, за кордоном, стрівшися з  проявами рево

що обертаємось до всього ученого світу Росії. Куліш казав колись, що його “Зап[иски] о 
Южной Руси” більш розкупались в Великій Руси, ніж в Малій, я цьому вірю, бо з не 
дуже завзятих, а з таких, з  яких состоїть маса публіки —  середніх, деякий українець 
скаже: я й без їх знаю своє. А  великорус подума: а дай я подивлюсь, що то за хахли. "Іа й 
читаючого люду між народом в 34 мільйонів більше, ніж між 14 м(ільйонами), та ще й без 
двох столиць. Ні з  якої сторони нам одрізувать ход нашому виданню в Великій Руси і там, 
де читають по великоруськи, т. є. і у іноземців, невигодно. Примічання і переводи слів теж  
ми мусимо робить по-великоруськи, бо словника українського не маємо і. деякі вимови з 
якої-небудь Тавриди я, полтавець, без переводу не розумію. М и обертаємось до великору
ської мови, як ви до німецької: і для себе, часом, і для других обивателів Австрії, і для 
всього ученого світу” (с. 13—14).

Щ одо користі загальноруської позиції, то Драгоманов так виясняв її з  нагоди юби
лею Максимовича: «“Русь Київська”! “Русь повна”, а не одна тільки московська, —  от 
та кличка, з якою ми сміємо виступати —  по одним (практика), і з  котрою тільки й треба 
виступати —  по другим (теорія). У тім числіі по Максимовичу. Бачите, Київ така штука, 
з котрою можна добре бить “московський сепаратизм”. Еге, Всероссія так все Россія! А  
Київ її центр! Правда, з  цим кликом не дуже здорово “українському сепаратизму”, та й 
московському не ладно”».
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люційної емігрантської акції, Драгоманов зайняв до неї спочатку вповні не
прихильне становище. Се ми зараз побачимо, а я вважав потрібним спини
тись ширше на поглядах Драгоманова з сеї доби тому, що вони не тільки 
виясняють, в якім напрямі йшли його впливи в сих роках, але заразом зво
дять до правильних розмірів ходячі погляди, які зв’язують перші стадії укра
їнського соціалістичного руху з діяльністю Драгоманова за кордоном.

З  вищенаведеного ясно, що вони в сім часі могли наростати тільки поза 
впливами Драгоманова, і навіть —  всупереч його бажанням. Але так як 
український націоналізм галичан, з  котрим Драгоманов зав’язав таку за
взяту боротьбу, кінець кінцем зробив сильний вплив на нього і змусив зда
ти багато з свого общеросійства та прийняти з галицького українства, або як 
висловляється вірний драгоманівець Павлик* (у передмові до сеї кореспон
денції): “спонукав звернути увагу на сучасний український національний 
ґрунт і перетопити в собі первісний свій напрям із добрими боками тради
ційного українства”, —  так і соціал-революційні закордонні течії зробили 
на Драгоманова безсумнівний вплив і змусили його самого піти коли не 
тими ж, то подібними дорогами. Отут та проповідь демократизму і раціо
налізму і тіснішого зв’язку з російським радикальним і позитивістським ру
хом, котру він вів —  хоч і з іншого становища, серед галицької молодіжі, —  
послужила передвступом до руху радикально-соціалістичного і зближення 
з російсько-українським соціал-революційним рухом, який тоді розвивав
ся, теж поза впливами Драгоманова, на російській Україні.

Н а жаль, наскільки (сорозмірно) добре ми обставлені, коли слідимо за 
поглядами Драгоманова, настільки слабко стоїть справа, коли нам прихо
диться шукати іншої ініціативи, інших діячів і інспіраторів сього соціал- 
революційного руху. Дуже часто нам прийдеться звертатись до здогадів та 
ними розв’язувати ті натяки, які дають наші матеріали. Одно, що мусимо 
при тім робити, —  се виразно відмежовувати, де маємо ясно і виразно да
ний факт, і де —  тільки натяк і можливість. Ся друга категорія ждатиме 
дальшого висвітлення, потвердження або заперечення від дальших студій і 
інформацій людей, у яких заховались матеріали й традиція тодішнього 
соціал-революційного руху.

Рік пізніше по Драгоманову, при кінці 1871 р., виїхав за кордон в науко
ву командировку інший представник нових, радикальних ідей в київській 
університетській] колегії: економіст і соціолог Микола Зібер, молодший то
вариш і великий приятель Драгоманова*, а з ним молодий природознавець, 
що того року скінчив університет, ідейний ученик Зібера, як я думаю, —  
Сергій Подолинський. їхали вони з рекомендаційними листами від Антоно
вича і Русова до львівських і віденських галичан, з котрими зав’язані були 
того року зносини, а простували тим самим маршрутом, яким мав їхати Дра-
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гоманов: з Відня на Гейдельберг і відти на Париж. Тільки Драгоманов в пер
ших днях падолиста вже виїхав з Гейдельберга, і то не на Париж, а на Флорен
цію, раптовно змінивши свої плани. У Львові Зібер і Подолинський застали 
Бучинського, до котрого мали листи (також до Сушкевича, про одного з лі
дерів старших галицьких народовців); від Бучинського довідались про адресу 
Драгоманова, —  мабуть, уже не гейдельберзьку, а флорентійську, взяли від 
нього адреси віденських українців і, не забарившись у Львові, зараз виїхали 
до Відня. Приїхали туди на сам Свят-вечір і з усею молодою громадою вече
ряли спільно1. Пробули в Відні тиждень і поїхали далі тою своєю маршрутою 
на Гейдельберг і П ариж (Буч[инський, с.] 84). З  Драгомановим Зібер 
зТхавсь потім у Флоренції аж рік пізніше, весною 1873 р.1 2 і потім разом вони 
здибались у Цюриху з Подолинським.

Микола Зібер настільки ж мало знана в історії нашого українського 
руху величина, наскільки звісна як наукова взагалі. Син швейцарця і укра
їнки, народивсь у Таврії, 1844 р., вчився в Сімферопольській гімназії, по
тім на правничім факультеті Київського університету. Якийсь час, недовго, 
був мировим посередником на Волині, але своєю спеціальністю взяв еконо
мічну науку, від появи “Капіталу” ставши гарячим прихильником економіч
них і соціологічних поглядів Маркса. Вже в 1870 р. Драгоманов згадує його 
реферати про “Капітал”, читані в студентських гуртках, на котрих він (Д ра
гоманов) стрічав і Подолинського, —  з ним там і познайомивсь3. Зібер 
тоді закінчив серйозну наукову працю: “Теория ценности и капитала 
Д.Рикардо”: він уважав Рікардо попередником Маркса в теорії вартості і 
ставив незвичайно високо. Розвиваючи, популяризуючи і обстоюючи по
гляди Маркса в ряді пізніших праць, він заразом ставив їх в зв’язок з пра
цями Рікардо: його остання велика праця була написана на сю тему: “Рикардо 
и К.Маркс в их общественно-экономических исследованиях”, 1885. Голов
но завдяки Зіберові Марксова схема соціальної й економічної еволюції

1 Про сю першу стрічу Зібера і Подолинського з  галичанами оповідав потім Драгома
нов зі слів Зібера, з  його оповідань в 1873 р. “їхали ми через Відень, я і С.Подолинський, 
і мали од Русова рекомендацію до січовиків М.Бучинського, М .Под(олинського). П о 
кликано нас на вечерок, у Січ, де були й депутати (парламенту). М іж іншим якийсь совіт- 
ник, котрий поставив на всю громаду келишку білої кави і промовив щось таке про мно- 
гонадійну молодіж. На те одповів тодішній голова Січі, не пам’ятаю, хто, що молодіж голову 
положить за віру. М.Под(олинський), котрий був коло київських гостей, нагнувсь до них 
при цьому слові й сказав: “Та то він, собака, бреше! Він такий же атеїст, як і ви, як і я” 
(Франко, І, с. 197; трохи ретушоване, се ж оповідання про першу знайомість українських 
соціалістів з січовиками в “Споминах”, с. 93 ). Головою “Січі” від 1 грудня на місце 
М.Бучинського став Ів[ан] Скоморовський.

2 Перед тим працював в Монахові —  Буч[инський], с. 272.
3 Автобіографія, с. 351, Спомини, с. 186.
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здобула популярність і признання на Україні і в Росії. Але поруч із сим він 
займавсь також самостійними студіями в сфері соціології, і особливо еконо
мічної еволюції людства на нижчих ступінях культури. 1883 р. вийшла не
звичайно цінна для свого часу його праця “Очерки первобытной экономи
ческой культуры” —  начерк генетичної соціології на економічній базі в зв’я
зку з організацією продукції; тут поруч висвітлення первісних колективних 
форм господарства Зібер спиняється також і на соціальній організації, по
чатках соціальних клас, організації власті і т.д. При сім Зібер використову
вав також і український матеріал, вказував для нього цінні аналогії. (П еред 
тим, 1881 р. вийшла дуже цікава його студія про українські братства —  
освітлення сього інституту аналогіями ріжних примітивних культур).

Академічна діяльність Зібера була недовга. 1871 р. за згадану працю 
про Рікардо він дістав ступінь магістра і був посланий за кордон, після по
вороту був вибраний доцентом і дістав поручения читати курс політичної 
економії й статистики. Але вже 1873 р. подавсь до демісії в однім часі з 
Драгомановим1 і виїхав до Швейцарії. Звідси дописував до російських ча- 
сописей і тим заробляв на життя —  там і оженився з молодою дівчиною, 
студенткою з Росії: в Берні відвідав їх Павлик на поч[атку] 1882 р. і, зга
дуючи про те, як разом жалували вони над трагічною долею Подолинсько- 
го, що збожеволів тоді, додає, що недовго потім збожеволів і сам Зібер. 
Але мусив то бути хіба недовгий якийсь епізод його недуги, яка кінець кін
цем зробила його інвалідом. Він вернувсь до Криму і доживав останні свої 
роки в Ялті, де й умер 1888 р.

Я  не пригадую собі, щоб коли-небудь щось було опубліковано про діяль
ність Зібера як українця, щоб він писав щось по-українськи, або виступав як 
українець1 2. Але се факт, що Зібер стояв дуже близько до старої Київської 
громади. Правдоподібно, і формально до неї належав. Він був її оракулом в 
економічних питаннях3, котрими тодішні “громадяни” займались мало і при

1 Павлик кілька разів підчеркує, що Зібер кинув університет і виїхав за кордон, мані
фестуючи свою солідарність з Драгомановим, коли того відставили ( “Вперед”, с. 10, Пав
лик, НІ, с. 106). Подібно Русов в “Былом”, 1907, V I. З а  кордон З ібер  виїхав дійсно 
одночасно а Драгомановим, кількома тижнями раніше ( “Вперед”, l[ocum] c[itatum]). В 
1879 р. він гостював у Драгоманова в Женеві (Павлик, III, с. 112—113).

2 Короткі звістки про Зібера як члена “Громади” в “Былом”, 1907, V I —  “Свод 
показаний о государственных преступлениях”, і примітки до нього Русова і Вовка. Десь  
мусять бути спомини про Зібера (і Мечникова) Др[агоман]ова, написані ним з  нагоди їх 
смерті в 1888 р. Павлик каже, що вони застрягли в руках “молодих” (радикалів) —  V , 
с. 228 , пор. 251.

3 В однім з  листів Драгоманова 1873 р. є така порада Бучинському (с. 263): «Матеріал 
статистичний Рудченкові якомога посилайте. Не він, то Зібер, або Чубинський обробить. Ви 
чого доброго вже маєте Чубинського “Каліндарь (sic) Ю го-Западного Края”». Отже, З і 
бер з  Чубинським були тоді присяжними статистиками-економістами Київської громади.
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нагоді жартували з теоретичних освітлень, які давав Зібер ріжним практич
ним питанням (між іншим він був головою управи кооперативної крамниці, 
котру організували “громадяни”)1. Безсумнівний також його великий вплив 
на молодше українське громадянство. Я  вважаю його началоположником укра
їнського марксизму, —  Зібер почав свою діяльність в сім напрямі безпосере
дньо по виходу Марксового “Капіталу” (пор. згадане вище свідоцтво авто
біографії Драгоманова), і, без сумніву, дуже багато зробив в сім ділі. Вже 
один той факт, що між його адептами був такий визначний діяч, як 
С.Подолинський, —  без сумніву, найбільш послідовний, найбільш “чистий” 
соціаліст сеї доби, який так багато зробив для українського соціалістичного 
руху, говорить дуже багато. Але цілком певно, що і в віденській громаді поч. 
1872 РЛ і в пізнішій цюриській, і скрізь, де Зіберові доводилось бувати між 
українською молодіжжю в сих роках, розбурханих вражіннями Паризької 
комуни, боротьбою марксистів і бакунінців в Інтернаціоналі і т. ін., —  присут
ність і слово такого визначного теоретика і глибокого марксиста, як Зібер, 
мусили мати велику вагу і значіння. Тому я дуже жалую, що у мене ще нема 
конкретніших даних про його діяльність з сих років за кордоном. Зібер в 
нашім матеріалі стоїть на другім плані. Н а переді стоїть молодий, імпульсив
ний агітатор і організатор Сергій Подолинський*.

Се фігура з  найбільш покривджених нашою традицією. В книгах, при
свячених соціалістичному і літературному рухові сих часів, ледве можна стрі
нути побіжні звістки про нього. Тим часом не тільки суб’єктивно, як люди
на, яка всю себе віддала громадській роботі й згоріла в ній без останку, але 
й об’єктивно —  з огляду на показні результати своєї роботи, на високу 
репутацію молодого українського соціалістичного руху в західноєвропейсь
ких соціалістичних кругах, котру здобула йому головно діяльність Подо- 
линського, —  він заслужив собі одно з найбільш почесних місць в історії 
нашого духового життя. Тому я постановив згромадити усе, що мені уда
лось зібрати про сю, майже незвісну нинішнім поколінням, але всякого по
шанівку гідну людину, і те окружения, з котрого вона вийшла.

Сергій Подолинський народивсь 1851 р.1 2 3 в сім’ї багатого й інтелігент
ного поміщика, високого російського урядовця і письменника Андрія П о-

1 Оповідав мені се Дм.В.Антонович.
2 Звертаю увагу, що пок[ійний] Павлик у своїм побіжнім начерку соціалістичного 

руху між австрійськими українцями (Громада, 1 8 8 0 ,1, с. 9 7 )  початок галичан-соціалістів 
у Відні вів від 1872 р. —  “знакомства з  українцями з  Росії”. Він, очевидно, розуміє тут 
приїзд Зібера-Подолинського, які підтримували (Подолинський спеціально) близькі зно
сини з віденською громадою: більше про них не сказав, мабуть, тому, щоб не виглядало на 
славословіе Подолинському, що був тоді його “патроном”.

3 Сю дату завдячую регістрові санаторію для психічно хворих в Монпельє —  і захо
дам Ф.Я.Савченка, який добув її відти для мене; вона сходиться з нижче поданою датою  
його брата в перших.
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долинського. Дід його, Іван Наумович, служив у Києві, і тут родився Сер
гіїв батько Андрій. Учився в місцевім, доволі звіснім в культурнім київськім 
житті пансіоні Графа, де один з учителів, російський німець Фурман роз- 
милував його в тодішній російській літературі. Продовжував свою освіту в 
ще більше славнім “благороднім пансіоні” при Петербурзькім університеті, 
і потиху віршував, по-російськи, розуміється, за взірцями тодішніх кори
феїв російського письменства —  Жуковського, Пушкіна, Батюшкова. Рап
том здобув доволі широкий розголос, надрукувавши в 1827 р., без свого 
імені (навіть під зміненими ініціалами) поему “Див и Пери”, за котрою 
потім пішло ще кілька поем і дрібніших віршів. Се ввело його в літературні 
круги “Пушкінської плеяди”, зв’язки з котрою він дуже цінив потім все 
життя, але скромна і пасивна вдача не дала йому здобути тут скільки-не
будь визначної і голосної позиції, хоча поезії його досить цінились тодішні
ми любителями російського слова. Від українського життя він, очевидно, 
цілком відійшов, і в літературній його спадщині мені не звісно нічого, щоб 
вказувало на якісь моральні зв’язки з ним сього російського поета і урядов
ця1. Прослуживши до 1831 р. в Петербурзі в поштовім департаменті і біб
лійнім товаристві, він того року був призначений до Одеси помічником на
чальника поштового округу, і тут оженився в місцевій аристократичній ро
дині предводителя дворянства кн[язя] Кудашова. Перша дитина його рано 
вмерла, тим більше любові батьки перенесли на свого другого сина —  оди
нака Сергія. Покинувши в 1859 р. службу, Андрій Подолинський переїхав 
до своєї батьківщини, великого і гарного маєтку в Звенигородщині, “Я ро
славка або Сучок”, де молодому хлопцеві довелось приглянутись українсь
кому життю, а з 1863 р., коли його віддано до котроїсь київської школи, 
батьки на зиму приїздили також до Києва. З в ’язки у них тут були в самім 
офіціознім і правім “світі” (досить сказати, що сумнозвісний М .В .Ю зеф о
вич, посилаючи до редакції “Русского архива” в 1872 р. автобіографічні 
записки По долинського, розписався, що вже сорок літ з ним живе 'в бли
зьких і приятельських відносинах”). В своїх віршах про Паризьку комуну й 
ін. старий Подолинський розписується патріотом самого офіціального сти

1 Доволі загадково виглядає тому поезійка “Старый гетьман”, написана 1830 р., але 
опублікована автором тільки перед смертю; там читаються такі вірші:

Нет, он [вітер] не подкосит слабеющих ног,
Украйна поднимет на плечи 
Того, кто ей цепи расторгнуть помог,
Кто другом свободной был Сечи.
Пускай одряхлел он от лет и от ран,
Н о лавры горят на седине,
И  преданность встретит в народе Богдан,
Как встретит отец в своем сыне, і т. д.
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лю. До сучасного українського руху ставився явно неприхильно1. Сучасний 
російський радикальний напрям в житті і в літературі теж його лякав і від
пихав. Збірник його поезій, перевиданий 1860 р., був неприязно, навіть 
лайливо прийнятий радикальною критикою, з Добролюбовим в головах. 
Правда, вірші Подолинського на юбилей Петербурзького університету, 
1869, раптом дали йому ще раз розголос і признання, а кінцеві вірші:

Где высоко стоит наука, 
стоит высоко человек!

були вигравіровані на юбилейній медалі, автор дістав титул камергера цар
ського двору і т. д. Але в ліберальних кругах ставились до нього непривіт
но, і його племінник і біограф з докором згадував, що редакція “В[естника] 
Европы” потім, навіть не мотивуючи, одмовила Подолинському поміщен
ня його віршів.

Сей казьонний напрям, одначе, був, очевидно, більше виявом пасивно
сті натури старого Подолинського, ніж якихось твердих переконань. Я к 
романтичний поет пушкінської плеяди він уважав для себе обов’язковою 
гуманність і деякий лібералізм, і син його, мабуть, не без підстави говорив 
Драгоманову, що його батьки “знають і навіть в основі поділяють його по
гляди” ( “Спомини”, [с.] 187). Згаданий біограф-племінник (видно —  більш 
твердий в переконаннях) не без докору писав в біографії старого, що, живу
чи в Києві задля сина, «Андрій Іванович теж до певної міри піддавсь мод
ним тоді теоріям про полишання повної свободи шкільній молодіжі в сфері 
її інтелектуального і морального розвитку. Він віддавав в розпорядження 
Сергія Андрійовича всякі книги і журнали, до котрих не міг ставитись об’єк
тивно ще не досить твердий розум, —  та батько думав, що робить йому 
тільки на користь. Але тимчасом як батьки мріяли про якусь благородну 
ролю для свого одинака, біда нечутно підкрадалась до шановної родини. 
Сергій Андрійович, вступивши на сімнадцятім році1 2 на природничий факуль

1 Його епіграма 1862 р.:
Недавно клуб свой завели 
Здесь  хахломаны-демагоги,
И мужика произвели 
Едва-едва не в полубоги;
Добра ж  не жди от них, мужик,
Тут на уме не польза края,
Один обман весь этот крик 
И  скрыта цель совсем другая;
Н о мне до козней дела нет,
Я  романтический поэт.

2 Себто 1867 року, значить, скінчив Київський університет 1871, і тоді ж  подавсь за  
кордон, як ми бачили.
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тет Київського університету, почав сходитись з  товаришами, знов-таки без 
контролю батьків, які ні в чім не хотіли обмежати молодика. П ід впливом 
деяких професорів, спільного читання в товариських гуртках і того напря
му, що панував у тім поколінні, С.А.Подолинський, людина слабої вдачі, 
нервово-вражлива і хоробливо-амбітна, захопивсь радикальними ідеями і 
пристав до табору їх представників —  хоча виключно на ґрунті словесної 
чи друкованої пропаганди, не спочуваючи крайній активній діяльності по 
основним прикметам своєї гуманної натури. Тут уже само собою з'явилось 
провалля між ним і батьками, дуже засмученими тим, що їх син вибрав таку 
дорогу. Скінчивши курс кандидатом природних наук, Сергій Андрійович, 
бажаючи дійсно послужити рідному народові, рішив спеціалізуватись на 
медичнім факультеті (sic) і стати сільським лікарем. Та його тягнула до себе 
тодішня М екка російських недоуків, Цюрих, і він вибрався туди в початках 
1870-х рр. Там, серед нашої молодіжі певного сорту, панувала манія загар
товувати собі душу і тіло аскетизмом, аби потім легше було виступати “твер
дими борцями з життям”. Молодий Подолинський, не відстаючи від інших 
в зведенні своїх особистих видатків до minimum-a, також проробляв риско
вані експерименти, такі, як проживання по кутам сутеренів (sic) або п’ятих 
поверхів за 10 франків місячно, або щоденне частування себе 30-сантимо- 
вими обідами. А  великі гроші, отримувані від батьків, які не жалували кош
тів, роздавав quasi-незаможним експлуататорам, задрапованим в тоги ви
соких ідеалів, але добре свідомим байки про ворону і лисицю й її науки про 
облесників. З а  рік С. А. серйозно розхорувавсь, раптом дістав гостру глухо
ту, в котрій компетентні лікарі вже тоді бачили першу ступінь психозу»1.

Я  забіг трохи наперед, використовуючи сі відомості про приватне жит
тя С.Подолинського за браком інших. Додам до них, що і з інших джерел 
видно широкий круг його інтересів і вражливість на злобу дня. Сергій П о 
долинський інтересувавсь по своїй спеціальності природничими й медични
ми науками, соціальною гігієною, антропологією, з другого боку —  архео
логією й історією культури, історією —  особливо соціальною, українською 
й всесвітньою, економічною статистикою, соціальним і політичним рухом. 
Се, очевидно, змушувало його зарання шукати дуже ріжнородних знайо- 
мостей і зв ’язків у Київській громаді й поза нею. Бачили ми згадку Драго- 
манова, що він познайомився з  П[одолинськ]им на викладах Зібера про 
М аркса в однім з гуртків молодіжі. В пізніших працях Сергія П [одо- 
линського] чуються сліди впливів не тільки Зібера або Драгоманова, але й

1 С.Киевский, Последний из поэтов Пушкинской плеяды, “Рус[ский] вестник”, 1886. 
Автобіографічні записки А.І.Подолинського і його поезії, не включені в останній збірник 
творів —  в “Рус[ском] архиве”, 1872, III—IV, і “Р[усской] старине”, 1885, І, тут же 
посмертне слово О.Міллера про нього —  1 8 8 6 ,1.
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Антоновича і Русова, товариша П[одолинськ]ого по Київській громаді, 
людини теж дуже ріжнородних інтересів, як ми вже знаємо. Та література, 
котру використовує Подолинський в своїх пізніших писаннях, без сумніву, 
кидає й ретроспективне світло на його раніші заняття й інтереси1.

Так от повинні ми собі оцінити —  за недостачею іншого матеріалу, суху 
і відірвану звістку про виїзд молодого двадцятилітнього Подолинського в 
товаристві Зібера з листами Антоновича і Русова з Києва за кордон при 
кінцН871 р.

Його тижневий побут в Відні в січні 1872 р., знайомості й зв ’язки, 
зав’язані тоді й пильно підтримувані ним потім, мали важне значіння в піз
нішім —  про се буде мова. Про дальшу подорож маємо тільки уривкові 
звістки. З  іматрикуляції в Цюриху виходить, що в першій половині року 
Подолинський був записаний на медицині в Парижі. В пізнішім листі П о 
долинського до Маркса, що друкується в сім збірнику, Подолинський при
гадує йому, що він мав нагоду познайомитися з ним “літом 1872 року, у 
Енгельса, за посередництвом Лаврова”. Отже, Подолинський провів пер
шу половину 1872 р. головно в Парижі, де почав свої медичні студії. П обу
вав у Лондоні, де познайомився з Енгельсом і Марксом, і поробив, очеви
дно, багато інших знайомостей. Восени вибравсь назад до Швейцарії, ще з 
весни записавшися на медичний факультет у Цюриху —  тодішнім найбіль
шім центрі російської й української еміграції1 2.

1 О т які видання цитує він в своїй студії про “Ремесла й фабрики на Україні” (1880): 
Труды Киевск[ого] археологического] съезда, І. “Чтения в Историческом] общ[естве] 
Нестора Летописца”; I. Zbiór wiadomości do antropol[ogii] krajowej, I—II, 1877 і 1879; 
Майнову Антропологическая] выставка в Москве, “Слово”, 1879; M ortillety “Rev[ue] 
Scien[se]”, 1879; В.АнтоновиЧу О  городах; Пантюхову Санитарная топография и статис
тика Киева, 1877; Зиберу Эльзасские общины, “Отечественные] записки”, 1878; М ыс
ли об отношении хозяйства к праву, “Слово”, 1878; ЭнгельгарТу И з деревни. “О т еч ест 
венные] записки”,1879; М .Семевскийу Посессионные крестьяне, “В[естник] Евр[опы]”, 
1878; Труды статистичЄского] отдела при Черниговской] губерн[ской] зем[ской] упра
ве, І (статистично-економічна студія Русова про Довжицьку волость на Чернігівщині). 
“Громадський друг”, 1878; “Дзвін”. Галицько-українськазбірка, 1878; “Молот”. Галиць
ко-українська збірка, 1878.

2 Ректорат Цюриського університету, до котрого я удававсь по інформації, був ласкав 
подати мені витяг з актів про заняття Подолинського в сім університеті: Записався він 
27.V . 1872 як звичайний слухач медицини; в рубриці попередніх студій зазначено тільки: 
Париж, без усяких ближчих дат. Протягом 3 семестрів був він записаний на такі курси:

В л іт н ім  с е м е с т р і 1 8 7 2  р.: Topographische Anatomie, Prof. Н .M eyer —  
Mikroskopisches Praktikum, Prof. H.Frey —  Erste Hälfte der Experimentalphysiologie, Prof. 
Hermann Spezielle Physiologie der Sinnes-Organe, Prof. Hermann —  Allgemeine Pathologie, 
Prof. Cloetta —  Allgemeine Therapie und allgemeinener Teil der Arzneimittellehre und 
Receptierkunst mit Vorweisungen, Prof. Locher-Balber —  Arbeiten im physiologischen 
Laboratorium, Prof. Hermann.
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П ро тутешню громаду маємо коротеньку звістку Бучинського по опо
віданнях Подолинського. Громада зібралась тут велика —  “мабуть, прибу
ло її в тій мірі, як убувало студентів якраз южноруським університетам”.

В зи м о в ім  с е м е с т р і 1872—1873: Anatomie des Menschen, Prof. H .M eyer —  
Präparierübungen Prof. H.M eyer —  Zweite Hälfte der Experimentalphysiologie, Prof. Her
mann —  Experimentelle Pathologie, Priv. doz. Schwalbe —  Praktikum der pathologischen 
Histologie, Prof. Eberth —  Allgemeine Pherapie und spezielle Heilmittellehre, Priv. doz. Goll —  
Spezielle Pathologie und Therapie, Prof. Biermer —  Klinische Propädeutik, Prof. Biermer —  
Allgemeine Chirurgie, Prof. Rose.

В л ітн ім  се м е с т р і 1873: Anatomie des Hirns und Rückenmarks, Prof. Huguenin —  
Spezielle pathologische Anatomie, Prof. Eberth —  Demonstrationskurs mit Secirübungen, Prof. 
Eberth —  Medizinische Klinik, Prof. Biermerr —  Spezielle Pathologie und Therapie, Prof. 
Biermer —  Kurs über Syphilis, Prof. Biermer —  Psychiatrische Klinik, Prof. Huguenin —  
Chirurgische Klinik und Poliklinik, Prof. Rose.

6  серпня 1873 p. Подолинський виписався з  сього університету, де він докінчував 
студії, не знаю: ні в Віденськім, ні в Вроцлавськім університеті, котрі я запитував, його 
нема між слухачами. Завважу, що звістку Павлика, що Подолинський мав подвійний 
докторат: філософії і медицини (Павлик, НІ, с. 106), треба, очевидно, розуміти так, що за 
докторат філософії тут пораховано кандидатський ступінь Київського університету.

Як скелет будучої біографії Подолинського, яка раніше чи пізніше мусить бути напи
сана, збираю отсі дати дальших років його життя: 1875 р. він жив у Відні, де видав з  
Терлецьким дві свої брошури “Парова машина” і “Про бідність”. Літом їздив з  Терлець- 
ким до Києва з проектом видавання часописі за границею —  київські громадяни тоді 
сього не вирішили остаточно через неприсутність Драгоманова (див. нижче, с. 139). З  
Відня їздив до балканських країв —  “об’їхав значну частину Південної Слов’янщини, 
звертаючи увагу на соціальні, а надто аграрні справи”, —  як висловлюється Драгоманов; 
був між іншим в Чорногорі, писав про тутешні справи в “Киевском телеграфе”, тодішнім 
органі Київської громади ( “Спомини”, [с.] 213 і 33 6 ).

На початку 1876 був в Вроцлаві, щоб докінчити свій докторат —  27.11; відти від 
нього дістав листа Терлецький ( “Вперед”, 18): намірявся там пробути до літа. 2 6  травня 
відбулась тут його докторська промоція (відомість ректорату, за котру йому тут дякую). 
Про переїзд Подолинського через Львів, 7.ѴІІ. н. с., мабуть, додому —  Павлик, II, с. 52. 
Літом того року, мабуть, у своїй лікарні він мав помічення над епідемією дизентерії у  дітей, 
про що оповідає в своїй книзі: “Життя і здоров’я”, с. 106.

1877 рік прожив, очевидно, найбільше в Києві: сам згадує, що мало не цілий рік 
працював в деннім приюті для дітей робітниць в Києві ( “Життя...”, с. 31) —  сим при
ютом завідували українки, між іншим дуже діяльно ним займалась В.Ів.Антоновичева. З  
біографії батька П[одолинськ]ого, писаної згаданим вище кузеном, довідуємось про пере
житу Сергієм Подолинським в тім часі сердечну драму, що закінчилась доволі нещасли
вою женячкою. «Закоханий безнадійно (без взаємності) в одній своячці, Сергій Андрійо
вич зопалу, з  якоїсь “ідейної” фікції, оженився з  іншою, ледве знайомою йому особою, яка 
не підійшла йому характером, і восени 1877 р. новоженці емігрували за кордон та після 
подорожування по Швейцарії оселились в Монпелье». “Батьки Сергія А[ндрійови]ча 
були противні сій несподіваній і дивній женячці. А  у нього пішли діти, непорозуміння з  
жінкою все зростали, здоров’я погіршувалось, відносини з  родиною (себто —  батьками)
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З ав ’язано того року читальню, в якій було зовсім порівно великоросів і “ма
лоросів”, по сотні тих і других, слухачів університету і політехніки. З  гали
чан Бучинський і Драгоманов називають Нагірного, Джулинського, Сли-

обгострювались”, —  додає він до сього. Се, одначе, виявилось потім. Поки що Сергій 
П[одолинський] сильно працював.

1877 року вийшла його велика аграрна брошура “П ро хліборобство. Як де земля 
упорядкована і як би слід її держати, під іменем Липського (ст. X X , 1 7 6 ,1 6 °) . 1878 р. 
надрукована була в Женеві згадана книга: “Життя і здоров’я людей на Україні” —  най
більша його праця (2 4 3  стор. 8°, на обгортці р. 1879, на титуловій сторінці —  1878) —  
частинами надрукована також в петербурзькім журналі “Д ело”.

Очевидно, в сім часі, коли не раніше, Подолииський дійсно оснувавсь настало в М о
нпелье, де мав невелику віллу, котру назвав потім “Українським хутором” (M as de 
TOukraine) —  Quartier Mont Maur, Route Monferrier (Павлик, III, с. 358 і 382 ). Сею  
адресою позначені його листи до Маркса, з  ЗО березня і 8  квітня 1880 р., подані в сім 
збірнику. Але він взагалі не дуже держався хати. В своїй книжці про “Ремесла і фабри
ки”, виданій в 1880, він згадує, що сказане про бронзовий вік він здебільшого узяв “з  
торішніх лекцій G. de Mortillet в Паризькому антропологічному товаристві” (с. 12), —  
можливо, слухав сей курс. Літом бачимо його з  жінкою в Женеві (Павлик, III, с. 86 ): на 
початку серпня Подолииський був у Драгоманових на селі і відти збиравсь їхати до Парижа 
(Там же, с. 106). При кінці серпня він брав участь в лікарському конгресі в Монпелье —  
25.VIII; він читав тут свій доклад, видрукуваний потім осібною брошурою: L ’Etat sanitaire 
des populations du gouvemement de Kiew par M. le docteur S.Podolinski —  Association Francaise 
pour Pavanscement des sciences. Congres de Montpellier, 25 aoüt 1879 (Paris, Imp. Chaix et 
Cie., 76  rue de Reim es), —  виписка з каталогу П аризької] національної] бібл[іотеки].

Д о  сього часу належить стаття Подолинського “Sur nihilisme en Russie”, надрукована 
ним в “Reforme”, 15.IX . і 15.Х .1879 —  часописі сеї не удалось досі знайти. її нема ні в 
Паризькій національній, ні в Ліонській міській бібліотеці, —  вона звісна тільки з  викли
каної нею полеміки в “Revue Socialiste”.

В другім листі до Маркса, 8 IV .1880, Подолииський згадує про своє здоров’я, про 
котре сумні відомості дійшли до Маркса: він заспокоює його, що він, як лікар, сподіється 
ще довго бути здатним до роботи. В сім часі він дійсно багато працює: викінчив свою 
працю по енергетиці (надр[уковану] в “Revue Socialiste” з датою: Montpellier, mai 1880) —  
про неї, очевидно, йде мова в його листах до Маркса; друга загальна стаття —  про дарві
нізм і соціалізм, вийшла в “Revue Socialiste” ще перед тим, в ч. 3; надрукував свою книгу 
про становище українського пролетаріату ( “Ремесла й фабрики на Україні”, 1880, ст. 148); 
писав публіцистичні статті —  в женевській часописі “Общее дело”, в “Revue Socialiste”; 
ся остання, подана в сім збірнику, має ту ж  дату: Montpellier, mai 1880.

Літом 1880 р. знову бачимо його в Женеві (Павлик, III, с. 196, місяць липень). Він 
виступив з  проектом видавання періодичного журналу, до котрого взяв собі Павлика: 1 
вереснем 1880 р. підписана програма сеї нової періодичної “Громади” ним, Драгомановим 
і Павликом. 27 жовтня Павлик приїхав до нього до Монпельє на роботу (Павлик, III, 
с. 2 4 3 ) і зістававсь до другої половини квітня 1881 р. Подолииський в сім часі переживав 
родинну кризу, то сходився, то розходився з своєю жінкою, російською соціал-революціо- 
неркою, від сього почував себе дуже нещасливо, і се відбивалось також “на політиці”, як 
показано нижче.
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винського, з українців —  Подолинського і Чернишова1, з росіян —  Лобо
ва, з котрим Бучинський потім приятелював. Був се, як я вище зазначив, 
дуже гарячий час —  боротьби комуністів, поміркованіших соціалістів і ба- 
кунінців. До того примішувались спеціальні російсько-українські теми: пи
тання про українську самостійність, не тільки культурну, але й державну, і 
великоросійський соціал-революційний якобінізм, про потребу єдиного фро
нту против спільного ворога —  і відкладання національних справ “на дру
гий день після революції”.

Н а жаль, поки що ми маємо тільки дуже далекі відгомони сих дебат, 
головно в репліках Драгоманова —  пізніших і попередніх, даваних на ті 
вісті, які доносились до нього про сі дебати, в зв ’язку з планами заснування 
російського “Впереду” (що почав виходити з 1 серпня 1873 р.)*.

Помирившися з  жінкою, зимою 1881 р. П[одолинськи]й вибирався з нею на квітень 
1881 р. до Алжиру, з  тим, щоб Павлик пожив з  дітьми в Монпелье; відти хотів сам один 
їхати до Женеви, до Галичини й Румунії, куди він задумував перенести видання журналу 
(Павлик, III, с. 3 8 5 —387, 3 9 2 ). Убийство царя окрилило еміграцію рожевими надіями, 
всі збирались до Росії, або ближче до її границь, —  П[одолинський] також. Але події не 
оправдали сих надій, а слідом на голову Подолинського пішли одна за другою тяжкі біди: 
батьки, під пресією адміністрації, припинили йому присилку грошей (див. нижче), вмерли 
йому діти (два хлопчики, Вадим і Сергій) —  він опинився в такій біді, що мусив просити 
телегафічно у Драгоманова 100 фр. на похорон ( “Спомини”, с. 188), і кінець кінцем пси
хічно захворів, не винісши безвихідного становища, в якім опинився супроти взятих на 
себе обов’язків. 17 січня 1882 р. його відвезено до дому божевільних в Монпелье, він 
пробув тут до 10 лютого, коли мати, приїхавши сюди, забрала його. Згаданий кузен ста
вить в вину його жінці, що вона “мала необережність відставити чоловіка до лихої психі
атричної лічниці, коли у нього почалось запалення мозку, і там його до решти зломило 
убійче поводжіння з ним —  поки мати, що зараз же поспішила до нього з  Києва, не 
забрала в свою опіку”. Але, очевидно, се вже більше з  сфери родинних порахунків.

З  Монпелье мати відвезла хорого до Парижа і тут зісталась при нім. Наші проби 
роздобути якісь відомості про його хоробу з компетентних джерел досі не вдались: паризь
кі лічниці відмовились професійною тайною, і нам зістається задоволитися звісткою його 
кузена, що “гострий психоз перейшов на прогресивний параліч”, з  котрого бідолаха вже не 
вийшов. Літом 1884 приїздив до нього до Клямер під Парижем старий Андрій Іванович, 
пробув з  ними кілька тижнів і вернувся назад, зіставивши свою дружину з хорим. Нареш
ті літом 1885 р. “за дозволом правительства” С.П[одолинськ]ого перевезено до Києва, де 
матері його прийшлось уже разом доглядати і сина, і чоловіка, що став сліпнути, перейшов 
операцію —  і слідом помер в січні 1886 р. Коли помер Сергій, нам невідомо; 1888 р., уже 
по смерті Зібера, Др[агомано]в в своїх “Споминах” згадує про Подолинського ще як про 
живого (с. 9 7 ) . Д уж е бажано дістати відомості, де і у кого зберігаються його папери, і чи 
живе його дружина.

1 Який се Чернишов (Іван ? —  додає Павлик), я не знаю. М оже, старший свояк 
Миколи Чернишова, одного з київської молодіжі 1870-х рр., який недовго, в 1880 р., був 
на медицині в Берні, і потім записав своє ім’я недовгою, але цінною роботою в українській 
соціології (ум[ер] 1888 р.).
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Сі плани й дебати захоплювали в свою орбіту віденських українців, че
рез часті приїзди цюрихців, особливо Подолинського, який скоро здобув 
собі вплив і авторитет ( “дуже чоловік охочий і симпатичний”, відзивається 
про нього зимою 1872—1873 рр. Бучинський); він носився з гадкою пере
нестись з Цюриха до Відня, щоб тут організувати український, і навіть —  
всеслов’янський соціалістичний центр. І львівська та інша галицька моло- 
діж втягалась в сі дебати — Нагірний закликав станіславців взяти участь в 
сих дебатах на українські національні теми і т. ін. (Буч[инський], с. 315).

Драгоманову се не зовсім подобалось. Практичний політик, як він себе 
атестував, —  що твердо пам’ятає, по його словам, що “поперед іюля му
сить бути март —  значить і працювати треба, і говорити про те, щоб март 
наступив, а потім і про іюль поговоримо”, —  він побоювавсь передчасного 
захоплення українців теоретичними інтересами, для котрих не бачив реаль
ного грунту в найближчім моменті, для якого ставив завданням культурно- 
літературну національну працю, за нею —  боротьбу за політичну свободу 
(конституцію), і тільки за тим уже розв’язання соціальних проблем. Н е
прихильно взагалі ставивсь до закордонської, емігрантської роботи, покла
дав оптимістичні надії на розвій земств, на можливості економічної й куль
турної роботи на ґрунті. Російська дійсність скоро мала посміятися з них, 
але тоді Драгоманов не передчував її гримас, і доволі різко навіть наганяв 
до “постепеновщини” своїх знайомих між молодіжжю —  і в листах, і потім 
в усних дебатах в Цюриху. Але по сих замітках я вважаю все-таки найкра
ще процитувати сі його репліки, як майже єдиний матеріал, який позволяє 
судити про ті ідейні течії, в суперечці котрих варились початки українського 
соціалістичного руху.

«В початку того (1873) року, ще в Італії, —  пише Драгоманов в своїй 
автобіографії, —  я получив із Цюриха1 літографовану програму “Впереда”, 
а літом, по дорозі у Росію прожив місяця 11/2 у Цюриху, де найшов нема
ло своїх київських знакомих, бувших студентів, більше або менше зв’язаних 
з редакцією “Впереда”. Цюриські росіяни розділялися тоді на бакуністів 
або анархістів, що держалися програми Alliance Socialiste, і на лавристів, 
котрих ідеї були похожі на ідеї інтернаціоналістів фракції Маркса або німе
цьких соціал-демократів. Мені здавалося, що обі програми ще передчасні 
для Росії, у котрій навіть соціалістам найперше треба добиватись політичної 
волі. Само собою розуміється, що мої ідеї найдено було в Цюриху відста
лими і навіть київські знакомі запевняли мене, що в Росії, за той час, як 
мене не було (21/2 року!) вспіла повстати робітницька партія, як європей
ські. Інші говорили, що мужицтво, від голодних тоді самарців, готове до 
повстання. Впрочім, один київлянин, дуже близький до редакції “Впере-

1 Від Подолинського —  див. “Спомини”, с. 186.
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да”1, раз признався мені в дружній розмові, що таки переконаний, що “пер
ша справа у Росії буде справа конституції, а що те, про що ми тут говоримо 
в Цюриху, при нас і останеться”. Н а мій запит, чому ж він того не каже на 
зборах у Лаврова і чому в “Впереде” говориться інше? —  він мені відповів, 
що коли те сказати, то вся молодіж відпаде від “Впереда”, ніхто не захоче 
ні писати в нім, ні перевозити його, а з “лібералів” партії дійства не зложиш. 
Розуміється, що мені усе те не подобалось, рівно, як і відносини “Впереда” 
до української справи»1 2.

П ід безпосереднім вражінням “цюриської програми” Драгоманов пи
сав Бучинському в січні 1873 р.: «Прочитавши Герценові мемуари, пойме
те, чому мене не дуже то порадувала звістка про “Вперед” і Лаврова. З  
еміграції й її плодів ніколи багато проку не було. Виключаю Герцена, бо на 
те він був талант незвичайний, да й той мав успіх тільки 3—4 годи, поки був 
його час... І “еміграції горні вершини”, як зве Герцен (т. є. такі люди, як 
Ледрю Роллен, самі Кошут і Мацціні), зараз становляться “стовпниками”, 
а “низи” часто падають до крадіжу і шпіонства, коли не ожесточеного само
дурства, як Нечаев і Ко, і варварства +  узьколобіє, котре також противне 
чоловікові свободному у Паризькій комуні, як і у кацапських “бігунах” і  
скопцах. Лавров не Нечаев і не Ельпідін. Л[авров] —  чоловік чесний, 
знаючий, позитивіст, але він мало заявив політического і публіцистического 
таланту. Та й час не той, щоб еміграціонна література могла що зробити у 
Росії...».

«Кажучи по совісті, печать у Росії, особенно журнали, як “В[естник] 
Евр[опы]” і “Беседа”, та переводчики книг заграничної літератури роблять 
возможне діло —  хай тільки публіка переварить у животі те, що їй дають. 
Одна тільки часть науки стіснена дуже у Росії —  це та частина культури, 
що дотикається релігії, та ще замітний намір урізувати соціалістичну літе
ратуру... Книги ж естественно-научні, як Дарвін і т. д., якби не [й]шли у 
розріз з Біблією, ідуть без перепони у переводі. Самого Маркса “Das Kapital” 
переведен, —  хоть цензура і воює з соціалізмом у журналах. Узагалі не 
тільки цензура, але і самі наші соціалісти не знають, як їм буть з соціаліз
мом у нас, бо у Росії, як у землі більш сельскій, ніж городській, соціалізм 
реальний мусить бути не похожий на паризький»3.

«Обернемось до “народностей”. Тут, правда, ведеться катковщина, але 
тепер, як мокре горить, так що вона скоріш поможе повному і конечному 
фіаско централізму, ніж пошкодить вопросу народностей і децентралізації у

1 Очевидно, С.Подолинський.
2 «Розібрані мною в “Исторической] П[ольше] и великор[усской] демократии]”», —  

додає Драгоманов; раніший виступ —  в статті “Малоруський інтернаціоналізм”, поданій 
в сій книзі.

3 Драгоманов хотів написати: французький, але зачеркнув і написав: паризький.
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Росії. Н е глядючи на катковщину, нема місяця, щоб не прибавлялось лиш- 
нього журналу польського, латиського, грузинського, армянського, а тепер 
з ’явивсь у самому Петербурзі і татарський журнал, і ці усі крайові журнали 
поможуть більш ділу народностей, ніж усякий Цюрих, бо перше діло уся
ким народностям підняти самим себе і свої сили і стати на свої ноги».

«Так бачите, по усім питанням російським потрібна тепер наука і детальна 
критика [в]дома, а не загальні фрази з Цюриха. А  особливо це потрібно 
нам, Україні. Щ о нам скажуть у Цюриху? Великоруси тамошні не знають 
зовсім, що ми таке, —  та й своїх я знаю добре. Превозгласять нам права на 
самостайность. Н а яку самостайность? Звісно, яку! Зараз цюрихці почнуть 
шукати приміру коло себе і укажуть на Венгрію, Чехію і т. д., а цюриські 
українці нагадують про Переяславський трактат, котрого вони также мало 
читали, як поляки знамениту Конституцію 3 мая. Але, будьте ласкаві, прибе
ріть мені “історичні права” для усієї землі нашого народу од Дону, Кубані, 
Харківщини, що завше були у Московщині, до Чернігівщини] і Полтавщи
ни, т. є. Гетьманщини, до Києво-Волині і Подолії, присоєдиненої од Польщі 
у 1793, до Холмщини і Подлясії —  і досі часті Царства Польського, і підве
діть усі ліберальні ідеї наших українофілів під Переяславський трактат з ко
заками (а не з  поспольством) і під Конституцію Січі Запорозької! Ясно, що 
тут треба пошукати якоїсь другої мірки, а тільки не Rechtskontinuität і не 
корони св. Штефана, св. Вацлава і т. д. казенних аршинів».

«Скоріш усього тут би підійшла мірка швейцарська, а ще скоріш аме
риканська. Та “царство небесне нудиться”, а не печеться зразу загранични- 
ми прокламаціями. Ш видше воно спечеться для нас у земських собраніях у 
Росії, ніж у типографіях у Цюриху. Добавимо, що основне діло наше, соці
альне, т. є. мужицьке, зроблено вже у 1861—1864 рр. так, як тепер вже не 
переміниш. А  у Западній Україні сам уряд мусить на цьому полі бути укра- 
їнофільским. Наше діло — вести начате урядом діло дальше: банками1, 
асоціаціями і т. д., а не журналами у Цюриху. Діло політичне наше рішить
ся колись у земських соборах усієї Росії. А  головне наше діло —  культурне 
і літературне. Так про це я скажу, що у Цюриху нам не напишуть ні другого 
“Кобзаря”, ні Костомарова, ні даже “Робінзона Крузо” не переведуть на 
нашу мову, та й лексикона і граматики не напишуть. А  я так думаю, що 
поки ми не виробимо собі лексикона і граматики, не видамо пам’ятників 
нашої мови з X I віку до пісень, не напишемо історії свого народу і бібліотеки 
народних наук, доти мусимо сидіти, посипавши попелом главу, у політику не 
лізти і прокламацій не писати. Для того моя рада —  буть на сторожі з Ц ю ри
хом. Люди вони гарні, та і той ведмідь, що голову розбив пустинникові, ду
маючи муху зігнати, був чоловік добрий». (Буч[инський, с.] 259—262).

1 Очевидно, для селян і робітників.
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Місяць пізніше, з приводу жалів Бучинського на теорії Лобова і цю- 
рихських комуністів*, Драгоманов, радячи йому облишити “австрійську од- 
сталість” і більш спокійно й об’єктивно ставитись до соціалістичних теорій 
( “так чи сяк, а слов’яни мужики, пролетаріат, так їм дещо з соціалізму зго
дилось би”), заразом висловляв свої власні думки з приводу цюриського 
комунізму, котрі я подаю, проминаючи ріжні дігресії: «Коли у вас я бачу 
австрійську одсталость, то у наших соціалістів на паризький манер бачу теж 
одсталость свого роду, бо соціалізм ЗО—40-х років побив ще Прудон. Окрім 
того, я вже писав вам, що французький соціалізм городський не зовсім го
диться для сільської землі, як Росія, бо вже і у самій Франції піднімається 
шар сільсько-демократичний, котрий якось по-своєму переставить усе пи
тання демократичне. А  до того ростуща соціальна наука і розум самих город- 
ських класів наказує на другі способи розв’язання соціального питання, ніж 
Паризька комуна. Та й комуна ся була на 1/3  од малості кислороду при 
Напол[еоні], а на 1 /8  —  од Трошю і Ко. І наші російські демократи роб
ляться соціалістами, а з соціалістів комуністами, а то і нечаєвцями, теж од 
малості кислороду при III отдєл[єнії], —  та ще од однієї курйозної причи
ни. Попівсько-панська реакція послідніх часів з своїм класицизмом одігна- 
ли молодіж од філологічних факультетів —  од того живі сили з молодіжі 
ідуть найбільш у природно-научний факультет та у медики. Там хоть не 
забивають голів, —  хоть і не дуже розвивають. І от молоді хіміки, медики 
і т. д. починають трактувати соціальний вопрос, —  або ще й технологи, 
агрономи і т. д., котрі вже і своїх діл не звикли досліджувать науковим 
методом, бо їхні науки не чисті, а прикладні. Н у і звісно: “беда, коль сапоги 
начнет тачать пирожник”, —  як каже Крилов. Скорость руського ума і 
адміністративні інстинкти великорусів кінчають біду. А  до того додам, що й 
справді у Вел[икій] Русі емансипація крест[ь]ян не блистательно пішла, та 
ще і фабричний пролетаріат таки єсть, — от і думають про комуну, коли у 
краї, де ще і досі l /з  часть землі у одній Є вропейській] Росії не наділена, 
т. є. і досі власність держави, —  можна видумати свої власні варіації соціа
лізму». (Буч[инський, с.] 282—283).

З  сих Драгоманівських реплік, за браком іншого матеріалу, приходить
ся виробляти собі поняття про те, в якім напрямі йшли дебати на імпрові
зованій українсько-російській соціалістичній конференції в Цюриху літом 
1873 р. Вона, без сумніву, мала велике значіння в розвої соціалістичної і 
політичної української думки. І тому я постаравсь згромадити з  приступно
го мені в сій хвилі матеріалу все, що може кинути на неї світло. Ліве крило 
з українського боку в нім займав Подолинський з київськими однодумця
ми: не вважаючи на весь свій марксизм, він сильно забирав в бік “бунтарс
тва ”, по термінології Драгоманова, або с-ровства, кажучи по-теперішньо
му, являючись свого роду українським “соціалістом]-революціонером
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марксистом”: таким ми побачимо його слідом в його закордонній роботі. 
Зібера ми знаємо по його працях як чистого марксиста —  чи був у нього 
теж нахил в соціал-революційний бік, про се поки що нічого не можу сказа
ти. Драгоманов стояв на позиції “радикальній”, посередній між соціалісти
чною і ліберально-радикальною (він тому протегував сей термін “радика
льний”, як побачимо) —  при тім з  закраскою більш інтернаціональною. З  
цюриських галичан одні держались більш національного чи навіть націона
лістичного напряму —  таким Драгоманов називає С(ливинського), інші 
поступовішого —  з них у Драгоманова надовго потім зістались симпатії до 
В.Нагірного, як “цюришанина” і чоловіка “свого”, вже і після того, як той 
по повороті до Львова став дуже близько до народовецького центру*.

Н а самого Драгоманова, хоч у своїй біографічній записці (писаній 
1883 р .) він обстоював своє praeterea censeo [власне бачення], як ми бачи
ли, ся цюриська конференція зробила, очевидно, сильне вражіння. Я  ду
маю, що від. неї у нього починається нахил до ісповідання соціалізму, до 
котрого він перед тим ставився доволі індиферентно (як до справи “іюльсь- 
кої, а не мартовської”), і ріжче підчеркування необхідності політичного ра
дикалізму, з  котрим ми стрінемось зараз, замість попередньої резиґнації з  
політичної роботи, доки не буде підведений під неї культурно-національний 
апарат (пор. вище, с. 110). Він закидає, або в кождім разі —  значно змен
шує свій скептицизм щодо закордонної роботи, сам безпосередньо по цю- 
риській конференції займається планами закордонного українсько-російсь
кого органу —  зондує для нього ґрунт у Відні1, і потім бентежить Київську 
громаду своїм радикалізмом.

Але найбільш захоплений соціал-революційним рухом, настроями, пла
нами був-таки С.Подолинський. Він носивсь з планами організації соціалі
стичного українського видавництва на взірець “Впереду”, зав ізував  зв ’я з 
ки, замовляв роботу —  казав самому Драгоманову, котрого тоді ледве знав, 
писати “панегірик Ш евченку” на цюриські вечорниці (ще перед конферен
цією)1 2. Давав під працю гроші, аванси (щоправда, про се маємо тільки 
глухі згадки3, але ся роля його —  фінансувателя всього передженевського

1 В автобіографії він пише : “Я  дуже хотів остатись у Відні і почати своє видання на 
російській і українській мовах” (с. 361). Ся фраза виглядає досить дивно, бо перед тим 
про такі плани Драгоманов нічого не говорить, і хоч у листах до Бучинського він згадував 
про свій замір осістись на рік-два у Відні, хоч би попрощавшись з Київським університе
том задля сього (див. вище с. 8 7 ), але нічим не виявляв тоді заміру пуститись в закордон
ну політику.

2 “Якось мені дивно було писати панегірик Шевченку по заказу Серг[ія] Подолинсь- 
кого” —  лист з  7 .V . 1873, “Спомини”, с. 37. Стаття ся “дуже обкусана цензурою редак
тора”, вийшла потім в “Неделе” 1874 р.

3 Напр., в однім пізнішім листі (1884  р. до Франка, с. 5 8 ) Драгоманов, згадуючи про 
грошові жертви українців на роботу в Галичині, писав: “Навіть, коли не рахувати того, що
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закордонного соціалістичного руху, та й женевського теж в значній мірі, не 
підлягає сумніву). Взагалі супроти більш здержливо і скептично настроє
ного Д[рагомано]ва П[одолинськи]й виявляв великий оптимізм і щодо за
кордонних людей і щодо соціал-революційних перспектив, і кінець кінцем 
своїм оптимізмом, своєю енергією непомітно потягав з  собою і найбільших 
скептиків. Ш ирокий план соціалістичної акції в всеслов’янських розмірах, 
соціалістичної федерації в дусі “слов’янської секції Інтернаціоналу” Бакуні- 
на, які носились перед ним, вабили й Драгоманова, і він сам, може не посте- 
рігаючи, ставав їх прихильником.

В своїх “Споминах”, згадуючи тодішній план Подолинського —  за
снувати у Відні всеслов’янський соціалістичний осередок ( “слов’янську чи
тальню”)1, і жалуючи, що тодішні українці не пішли слідами сербських ра
дикалів, Светозара М арковича і його товаришів (що вміли, по гадці 
Д[рагомано]ва, самостійно перетворити ідеї Герцена, Чернишевського, Ба- 
куніна, учениками котрих були, приложити їх до обставин своєї власної зе
млі і виробити оригінальну політичну філософію, в котрій досить органічно 
зіллято космополітично-прогресивні тенденції з національними змаганнями 
сербів), Д[рагомано]в писав: «С.Подолинський хоч був “впередчик”, але 
при тому був занадто українець, щоб не симпатизувати таким пробам лока
лізування інтернаціонального соціалізму. Окрім того, були в Цюриху деякі 
інші росіяни, між ними й кияни, котрі ближче стояли до “бакуністів”, ніж 
до “лавристів”, і через те почасти й поділяли традиційний панславізм Баку- 
ніна. О сь на якому грунті основувались цюрисько-українські плани впоряд
кування слов’янської взаємності у Відні» ( “Спом[ини”, с.] 219).

Се писалось уже по всіх розчаруваннях і крахах, які впали на Подолин
ського та його плани, і не вважаючи на всі гіркі осади, які зістались від них 
у Драгоманова (див. нижче), — в сих словах виразно звучить відгомін тих 
чарів ентузіазму весни українського соціалізму, втіленням котрого був 
С.Подолинський.

З  Цюриха Драгоманови і Подолинський виїхали разом на Монахів і 
Відень. Подолинський їхав, одначе, спішніше, бо віз в секреті великий транс
порт “впередівської” літератури, щоб переправити її на Україну, тому роз

видав Подолинський, —  по тому, що він буцімто дуже багатий (це не так-то було!)”. Я  
думаю, що се, головно, належить до років передженевських. Пор. вище (с. 102) звістку 
його кузена про роздавання Сергієм Подолинським грошей (при всій тенденційності опо
відання, мабуть, фактично вірну).

'П р о  се писав Бучинський з  Відня 22.IV .1873  ще до Флоренції: «Д уж е цюриські 
(Подолинський Сергій) клопочуться оснуванням слов’янської читальні у Відні, а не мо
жуть чи не хотять з переписки спізнати, як дуже сьому противні тутешні “услов’я”» ( “Спо
мини”, с. 20 5 ).
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лучився з  Драгомановим у Відні (Спом[ини, с.] 185). Драгоманови зіста- 
лись у Відні трохи довше. Там відбувалась тоді світова вистава, де Д раго
манов знаходив собі багато інтересного з  сфери української і взагалі сло
в’янської етнографії й культури (на нього особливо сильне вражіння зроби
ла етнографічна колекція з  Угорської України, взірці народної орнаменти
ки —  “я такого багатства не бачив ні перше, ні послі”, —  записує він у своїх 
“Споминах”. А  за кілька день перед виїздом, в початках серпня, вернув до 
Відня один з найцікавіших і найкращих представників тодішньої молодої Гали
чини О стап Терлецький, з котрим Драгоманови зараз же познайоми
лись, —  і просто залюбились у нім: «Він нам несказанно подобавсь, і коли б 
можна було судити по ньому об тім прогресі, котрий зробила “Січ” з часу 
першого нашого пробутку в 1871 р., то прогрес той був би дивний. 0[стагі] 
Т[ерлецький] то був цілком Европеєць по своїй науці і ідеям»1.

Я  не буду спинятись ширше на біографії сього чоловіка, який тут вхо
дить в круг мого огляду. Завдяки пок[ійному] Франкові, близькому при
ятелеві Остапа, ми маємо таку гарну студію про сю прекрасну людину*, як 
рідко про кого з діячів тої доби1 2. Я  нагадаю тут тільки, що він був членом 
згаданої вище станіславівської громади, приблизно однолітком Вол[одимира] 
Навроцького і С.Подолинського. Скінчивши в 1872 р. Львівський універ
ситет по філософічному факультету, він по рекомендації свого професора, 
історика Цайсберґа (який зі Львова перейшов до Віденського університе
ту), дістав місце урядника при університетській бібліотеці в Відні й пере
йшов туди в надії докінчити свої історичні студії під проводом свого профе
сора і приготовитись до академічної діяльності. Предметом спеціальних сту
дій він вибрав пам’ятну Галицькій Русі Иосифинську добу і громадив мате
ріали для дисертації, пестячи в собі надію стати —  першим, властиво, —  
істориком Галицької України, поки весняні революційні українські бурі не 
розвіяли сих мрій3.

1 “Спомини”, с. 115.
214 Др. Остап Терлецький. Спомини і матеріали” / /  Записки Наук[ового] тов[ариства] 

ім. Шевченка, т. 50, 1902; доповненням служать “П ’ять листів Остапа Терлецького”, 
надруковані Франком в «Альманаху “Січі”», 1908. В тій же 50 книжці ‘‘Записок” заміт
ки Павлика до моєї посмертної замітки про Терлецького, надрукованої в 4 8  т. “Записок” —  
спеціально про відносини його до Драгоманова.

3 “Був би й я ученим, давав би щороку по науковій роботі, та Драгоманову хотілося 
зробити з  мене політика, а який з  мене політик”, —  так говорив покійний мені. Коли я 
згадаю сі слова в своїй посмертній згадці, пок[ійний] Павлик, вірний сторож пам’яті свого 
славного учителя, добачив тут докір йому, котрого ні Терлецький, ні я не мали на гадці, і 
виступив з довгою апологією, з  котрої, за порадою з  пок[ійним] Франком, вибрав те неба
гате конкретне, що в ній було про відносини Терлецького до Драгоманова, і надрукував в 
тій же книжці: виривки з  листів Терлецького, які свідчили про його велику пошану до
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Але не стільки сі наукові інтереси Терлецького, скільки суголосність 
поглядів на галицькі справи зробила таке сильне вражіння на Драгоманова. 
Терлецький пережив в своїй гімназіальній громаді ентузіазм національного 
українського руху в Галичині, болюче відчув перші неудачі і з гірким розча
руванням дививсь на тяжкі й анемічні потуги галицької політики. Його так 
само, як і Драгоманова, вражала галицька тіснозорість, безпринциповість, 
плазування перед офіціальною австрійською політикою і клерикалізмом і 
глибока байдужість до всього, що виходило за тісні рамці галицької буден
щини, до великого соціального й інтелектуального руху, який розвився в 
тодішній Європі. Подібно як Драгоманов, він був проповідником “європе
їзації” українського життя —  в тім напрямі він якраз виступив у “Січі” 
весною 1873 р., з приводу питання про перетворення товариства “з забав
ного на наукове”, і в своїй промові (котру покійний Франко опублікував з 
його посмертних паперів) з ’їдливо іронізував з галицької молодіжі, що вона 
“виплекана на твердих основах галицько-руської моральності, не потребує 
ані європейського образования, ані зрозуміння питань теперішньої історії. 
Щ о їй до того, що там якийсь Дарвін чи Гекель зреформували всі галузі 
природничих наук, що якийсь Секкі допорпався до критичної аналізи сон
ця, що якийсь Ш травс знищив до крихти всі забобони побожних церков
них моралістів, що цілі армії соціалістів пруться на всіх кінцях Європи до 
радикальної переміни всіх відносин людського життя, і що все те не нині то 
завтра мусить відізватись і в закутках нашої богобоязливої Галичини? Адже 
ж  ті справи ще і не зовсім рішені, а сього ж від руської молодіжі годі вима
гати —  так каже наша опозиція —  щоб вона свої сили тратила на дослі
дження таких маловажних речей, щоб вона, загалом сказавши, при помочі 
науки сама самостійно добувалась до джерела знання і правди. Се, може, 
не морально, може, не здорово, а на кождий спосіб потребує багато роботи. 
А  руська молодіж живе на світі не для роботи, а для відпочинку”* 1.

О т на ґрунті таких поглядів склалось у Драгоманова щире порозуміння 
з його новим галицьким приятелем, зачіпний і відпорний союз против львів
ських народовських проводирів, котрих вони оба вважали “колодою” гали
цького життя, та редакційного гуртка відновленої “Правди”, на котру у них 
обох позбирались ріжні gravamina [нарікання]. Терлецький скаржився, що

Драгоманова, і вияснення Павлика, що Драгоманов не мав нічого спільного з  тою компа
нією, яка поручила Терлецькому до друку віденські брошури, —  навпаки, Драгоманов 
якраз радив йому способитись до катедри української мови і літератури в Чернівцях (ви- 
ривки з листів першої пол[овини] 1875 р .). На жаль, в цілості листування Терлецького з  
Драгомановим, котре мав під руками, Павлик не видрукував, а се було б далеко цінніше.

1 “Др. 0 [стап ] Терлецький”, с. 20. Свою критику народовецтва Терлецький розви
нув потім в статтях: “Галицько-руський нарід і галицько-руські народовці”, 1874 (пере
друковані по його смерті під заголовком: “Москвофіли і народовці в 1870-х роках”).
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редакція затримує його інформаційну статтю про штунду, з клерикальних 
мотивів, і Драгоманов обіцяв зайнятись у Львові сею справою.

У Львові Драгоманов з ’їхався з Бучинським, котрий ще весною виро
бив план систематичного розроблення головних питань галицької політики, 
з тим, щоб в міру виготовлення такі статті друкувалися в “Правді” і в сумі 
послужили підставою “політичної програми Галичини”. Він рахував при тім, 
головно, на свого станіславського товариша Володимира Навроцького*, дру
гого визначного представника “Молодої Галичини”, котрого намічувано в 
головні редактори “П равди”, але галицька адміністрація благорозумно за 
брала його зі Львова і навіть взагалі з Української Галичини, піславши на 
посаду до Ряшева (восени 1872 р .)1. Без нього всі переговори Драгоманова 
і Бучинського з львівськими народовецькими нотаблями не мали ніякого 
успіху; вони збували нічим домагання, щоб “Просвіта” і “П равда” еманси- 
пувались від клерикалізму, служили популяризації позитивістського знання 
і т. д. Лишалось положити надію на нову, будучу інституцію, котра сама 
тоді виринула: якраз привезено з Полтави український капітал для засну
вання Товариства ім. Шевченка*. І з  участю Драгоманова і Бучинського 
відбулись перші організаційні наради в справі сеї нової інституції. Драгома
нов з українським висланцем настоювали на тім, щоб їй надано переважно 
літературно-наукові завдання (передусім дослід народного життя України), 
організаційно забезпечено всеукраїнський характер, —  щоб українці росій
ські могли мати безпосередню участь в Товаристві, приступ до нього від
крито якнайширше, і адміністрацію поставлено в можливо більшу залеж
ність від опінії членів. В сім напрямі вироблено проект статуту — котрий, 
одначе, по від'їзді Драгоманова львівські народовці цілком змінили, зробив
ши з Товариства найбільш броніровану народовецьку інституцію. Се стало 
потім одним з предметів невпинних жалів Драгоманова на народовців, і аж 
двадцять літ пізніше мені довелось справляти Товариство на ті дороги, які 
мались на увазі його фундаторами*.

Але, ставлячись так відпорно до всяких ліберальних аспірацій україн
ців, львівські народовці, на велике здивування Драгоманова, дуже прихи
льно споглядали на російську еміграційну літературу. Подолинський, при
їхавши до Львова кількома днями перед Драгомановим, щедрою рукою 
роздав тут останні випуски “Впереду”, просив помочі в транспортуванні 
його до Росії —  і тут до сеї справи поставились симпатично. Польські часо
писі також з великою похвалою відізвались про російських соціал-револю- 
ціонерів як “єдиних чесних москалів”. Се давало об'яснення такого несподі

1 Біографія його, написана Ост[апом] Терлецьким, видрукувана в І т. “Творів 
В.Навроцького”. Я  не буду ширше спинятись на діяльності сього чоловіка, бо вона слабше 
зв’язана з  історією руху.
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ваного радикалізму галичан. “Против москалів і соціалізм добрий”, а за 
Галичину не боялись. “Нас що то обходить, до наших соціалізм не пристане, 
бо в нас соціальної квестії нема”, —  говорив Драгоманову Сушкевич, —  не 
передчуваючи всеї пізнішої, зовсім недалекої народовецької кампанії про
тив соціалізму1.

З  початком семестру Драгоманов був нарешті в Києві і після триліт
нього закордонного побуту, завершеного вражіннями останніх місяців, но
вими очима розглядався в тутешнім житті. Якраз повним ходом пішла та 
літературно-наукова українська машина, про котру він мріяв, виїздячи за 
кордон; виповнювались чергові національні завдання: оброблення і видання 
пам яток народного письменства і мови, словаря, історії мови, літератури, 
життя соціально-економічного і політичного. Старша братія і молодші по
коління сиділи над сею роботою. Том за томом ладились “Труди етногра
фічної експедиції” —  корпус української етнографії. Підготовлено перший 
том корпусу історичних пісень. В Києві відкрито проектований відділ Р о 
сійського географічного товариства, який планово повів студії над народ
ним життям. Н а будучий рік мав у Києві зібратись археологічний конгрес, 
і українські наукові сили ладились дати перед звітом генеральний перегляд 
всього зробленого на полі українознавства.

Драгоманов з головою кинувся у сю роботу, котрої велика частина спа
ла на нього (коментар до “Історичних пісень”, корпус легенд, ряд рефератів 
по порівняній літературі —  не кажучи про університетську роботу, публі
цистичні статті, популярну літературу і т. д.). Але вона вже не вдовольняла 
його. В тій програмі, котру він два роки перед тим розвивав перед молоди
ми галичанами, —  об’єднання всіх, без ріжниць, напрямів, на найближчій 
літературно-науковій роботі (вище, с. 95), йому почала відчуватись фальш. 
Аполітизм і соціальний індиферентизм української громади починав його 
нудити.

В його автобіографічній записці знаходимо з сього приводу кілька ціка
вих рядків, які я позволю собі навести: «У Київі я застав чималий рух Укра
їнців. Старші (по більшій частині учителі гімназії) чинили зерно нововід
критого Ю го-Зап[адного] отд[ела] географического] общества. Молоді, 
студенти збирались у кружки і працювали над словарем, подумували і про 
популярні книжки. Та не подобалось мені у київських українофілів чимало 
чого. Вперше, уступчивість офіціальному світу і залицяння до консерватив
них кругів, а в молодіжи навіть ворожня до “радикалів”, як тоді звали соці
алістів. З а  тим —  велика відсталість від європейських ідей наукових і полі
тичних, і претензія рішати усі справи самим національним духом, як у мос
ковських слов’янофілів. Н а моє диво (?), студенти українського кружка,

1 “Спомини”, С. 1 8 9 -1 9 0 .
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навіть більше спосібні й учені, не знали чужих мов і через те, вважаючи 
себе самостійними від “московської” цивілізації, дійсно не могли стати вище 
неї, а ставали навіть нижче російських радикалів, що теж неспосібні були 
черпати ідеї прямо з Европи, та все-таки читали Міля, Маркса, Аасаля і 
т. д., хоть у російських переводах. Усе те мені здавалося тим більше ненор
мальним, що, по-моєму, найбільша частина національних відзнак України 
від Московії поясняється тим, що Україна до X V III в. була більше зв ’язана 
із Західною Европою і хоть із задержками, та все-таки йшла вкупі з 
Зах[ідною] Европою в суспільному і культурному прогресі. Пробуток у 
Европі до решти переконав мене, що, власне, европе’ізм, —  або космополі
тизм, котрий не відкидає частних національних варіацій загальних ідей і 
форм, —  і є найкраща основа для українських автономних змагань, і що 
тепер усяка наукова, як і політична діяльність мусить бути основана на ін
тернаціональному фундаменті» (с. 382).

Сі ідеї Драгоманов, як сам каже, прикладав головно до літературно- 
наукових питань, налягаючи на потребу порівняного методу в літературних 
та історичних студіях, котрими, головно, був зайнятий, а до політичних пи
тань (чи “політичної агітації”, як він висловлюється) “вмішувавсь мало, 
будучи зайнятий ученою працею і справами галицькими”, —  поки події не 
вибили його з  сеї ученої колії. Одначе «при зустрічах із молодіжжю “ради
кального” і українського напрямку я завсігди говорив, що не розумію їх 
розділу, бо по обставинам України, тут плохий той українофіл, що не став 
радикалом, і плохий той радикал, що не став українофілом». Се перша, 
менш виразиста, як бачимо, редакція його пізнішого славного афоризму про 
обов’язковий соціалізм для кождого українця як логічний вислід з реальних 
умов українського життя.

По інтерпретації самого Драгоманова “радикалізм” в тодішнім київсь
кім обиході майже відповідав “соціалізмові”, але Драгоманов і інші, може, 
не без умислу, користувались сим терміном, як більш широким і пластич
ним, ніж “громадівство-соціалізм”, котре він поставив в обов’язок українс
тву кілька літ пізніше.

Все енергійніше настоював він на тім, що українство повинно диферен
ціюватись по прикметам соціальним і політичним і не повинно терпіти серед 
себе елементів реакційних або чим-небудь зв ’язаних з експлуатацією тру
дового народу. З  усних оповідань “старогромадян” знаю те збентеження і 
невдоволення, котре викликали різкі виступи Драгоманова в справі * чист
ки” української громади від таких елементів.

Ф акти дійсно вказували на неминучість розділу правих і лівих. Одним 
з перших діл Драгоманова по повороті на Україну була організація маніфе
стації протесту против галицького консерватизму, втіленням котрого в очах



118 НАУКОВІ РОЗВІДКИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Драгоманова був тодішній “батько Руси” о. Степан Качала*. Ся деклара
ція1, яка проголошувала обов'язковими для українства “у питаннях політич
них і соціальних основи свободи і народоправства, а у питаннях культурних —  
свободи розуму”, була підписана 31 київськими громадянами —  найбіль
шими йменнями. “Правда” надрукувала її того ж  року з редакційною при
міткою: при всіх застереженнях вона теж заявлялась за лібералізм і посту
повість —  против ультрамонтанства. Але в відповідь на се наспіло зараз же 
нове соборне посланіе, “українців лівобережних”, котре доволі різко відме
жовувалось від попередньої декларації “Правобічної України” (як назвала 
київську декларацію редакція “П равди”). В ім'я національної солідарності 
вона брала в оборону від нетолеранції київських радикалів не тільки редак
цію “П равди”, але і декларацію Качали ( “Політика русинів”), котра по
служила безпосередньою притокою до київського виступу1 2. Єдиний на
ціональний фронт Великої України розривавсь самим очевидним способом і 
даремно було пробувати ігнорувати се. Коли одні, невдоволені космополі
тичною і всеросійською закраскою радикальних течій, все більше відступа
ли на позиції уединенного українства, радикальні течії все тісніше спліта
лись з російським соціал-революційним рухом3. Тому, не вважаючи на всі 
одхрещування від сеї солідарності українських націоналістів, гасло соціалі
зму все тісніше спліталось з українством всіма, хто хотів йому доїхати. І хоч 
серед тодішнього українського громадянства були елементи, без сумніву, 
далеко ближчі до соціал-революційного руху, ніж Д[рагомано]в, але сей 
поворот Київська громада ставила потім на рахунок Драгоманова і тих роз
мов, які він повів по повороті з-за кордону, доказуючи неминучість для 
українців “іти шляхом соціального прямування і приєднати до українства

1 Повторена в “Споминах”, с. 206 .
2 “Правда”, 1874, кн. 3.
3 В своїх “Споминах” Драгоманов зазначає такі групи серед сучасної української мо- 

лодіжі. Іурток, зложений найбільше з  студентів історично-філологічного факультету, звався 
“словарниками” за свою фінансовану громадою роботу коло українського словаря (кінець 
кінцем, після піввікової колективної роботи обробленого до друку Грінченком). Другий, 
більший, інших факультетів, звавсь чомусь “общиною” і займав середню позицію між 
націоналізмом “словарників” і соціалізмом “радикалів”. “Общинники стояли якось посе
редині між археологією і лексикографією словарників і соціальною економією радикалів і 
при тому не вглублялись ні в одну, ні в друїу”. Проти радикалів вони були досить ворожо 
настроєні (а словарники ще більше); вони звали звичайно радикалів “поперечниками”, —  
мовляв, діаметрально противні. Тут було чимало кружкового антагонізму, досить несвідо
мого, який здибається скрізь між студентськими кружками, —  була й резонна доля реак
ції проти доктринерства й нівеляторства російських] радикалів, “та була й велика доля 
необразованность нерозуміння соціальних справ —  нерозуміння, котре теж змагалось ви
робити й собі своє доктринерство, свій фанатизм” (с. 218).
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людей соціалістичного напряму”1, —  та з  того виводили всі пізніші біди, які 
на українство впали.

Археологічний з ’їзд 1874 р., що дійсно впав блискучою маніфестацією 
наукових засобів і аргументів українства, роздразнивши ним його ворогів, 
попхнув їх до нових “засобів боротьби”. Галицькі москвофіли* прислужи
лись тут непомалу своїми інформаціями про закордонні цюрисько-віден- 
ські зв ’язки між українською молодіжжю і соціалістичним рухом; по сло
вам Драгоманова, редактор галицького “Слова”, головного москвофільсь
кого органу, В.Площанський, приїхавши на археологічний конгрес, своїми 
інсинуаціями, надрукованими в “Киевлянине”, дав до того привід. Масові 
арешти соціалістів, які пішли тоді в Росії, вхопили декого з українців і дали 
нагоду “киевлянинцам” пришити сюди українство взагалі. Зібер і Драгома
нов стали головними предметами агітації, як провідники українського соці
алізму. Драгоманов пристібнений був до сього, як бачимо, досить безпідс
тавно; він каже, що з його вступної лекції слово соціологія було перекручено 
на соціалізм , і з  того виросло обвинувачення, що він читає свої ун івер 
ситетські] курси в соціалістичному напрямі, а до сього прикинено друге, ще 
менш заслужене, що в своїх статтях і працях, особливо заграничних, Драго
манов проповідує культурний і політичний сепаратизм українців від вели
коросів (навпаки, як бачили ми почасти із наведеного, Драгоманов висту
пав якраз завзятим уніоністом, стягаючи тим навіть закиди деяких київсь
ких українців, більш рішучих і послідовних в обґрунтуванні самостійності 
українства). Весь сей “матеріал” вкінці був в повній мірі використаний Ю зе
фовичем для інсинуації в урядових кругах і се привело до призначення, восе
ни 1875 р., звісної комісії для розслідування українського руху і вишукання 
способів боротьби з ним, яка, кінець кінцем, привела до указу 1876 р.*

Але поки вся ся робота принесла свої овочі й вони зробили свій психо
логічний вплив в українських та українофільських кругах, соціалістичні на
строї тут дійсно виростали, себто захоплювали певну частину їх. Свою ролю 
в сім процесі Драгоманов охарактеризував сам вищенаведеними словами. 
Ми побачимо й далі ще, що в своїх відносинах до соціалізму він не переста

1 Так характеризує погляди “політиків” один з  стовпів Київської громади П .Г .Ж и- 
тецький в своїм ретроспективнім огляді її життя (в промові на Шевченківських рокови
нах). “Нелегко розібратись, хто кого і до чого приєднав, —  завважає він, —  тільки ж  
появи сі у нашому житті почали виникати з  другої половини 1873 р., коли повернувся 
Драгоманов із-за кордону і почав здіймати в товаристві питання соціального характеру”. 
Відгомони того, мовляв, пішли по газетах, утворили для українців репутацію “дуалістів”, 
“що в одній кишені носять писання батька Тараса, а в другій Маркса”, і се привело в кінці 
до трьох урядових актів: заборони “К[иевского] телеграфа”, закриття київського відділу 
Географічного товариства і указу 18 травня 1876 р, —  Записки Н[аукового] т[овариства 
ім.] Шевченка, 116, с. 184.
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вав бути витриманим постепеновцем, трактуючи його скорше як обов’язко
вий для українця світогляд, а не програму акції. Дуже інтересно було знати 
що-небудь про позицію Зібера, але поки що я не маю для сього нічого. 
Зістаються деякі натяки щодо молодших, в центрі котрих фігурує Подо- 
линський.

Я к  згадує Драгоманов в своїх пізніших писаннях —  тимчасом як сам 
він з Відня вивіз доволі скептичні вражіння про “Січ”* («котру застав в 
1873 р., ще доволі “качалодушною”»), так що се прохолодило його плани 
заснування закордонного видавництва в Відні й погнало його до Києва1, — 
Подолинський відзивавсь дуже похвально і надійно про “Січ” як базу укра
їнського радикалізму. Н а археологічний конгрес 1874 р. приїхав з “Січі” 
Остап Терлецький, пробув досить довго на Україні, зробив тут найкраще 
вражіння, і сам ентузіастично настроївсь до тодішнього великоукраїнського 
руху, власне, лівішого, соціал-революційного. Пок[ійний] Павлик цитує 
його “ентузіастичний” лист з падолиста того року, писаний з поворотом з 
України, й оцінює сю подорож як “дійсний переворот у галицько-наро- 
довському світогляді”1 2 —  народження щирого соціал-революційного еле
менту серед галичан під впливом великоукраїнського руху. Розвиваючи плани 
заграничного соціал-революційного видавництва, Подолинський висував 
Терлецького як найвідповіднішого редактора, і ся кандидатура після особи
стої знайомості була прийнята в київських і одеських кругах з повною сим
патією. Драгоманов згадує в цитованім листі (1884), що оповідання Подо- 
линського про “Січ” і побут на Україні Терлецького “дуже підняли в очах 
киян і одеситів молодших галичан”, і “ідеалізація” сих галичан мала рішу
чий вплив на замір видавати “Громаду” (до Франка, с. 39). Пізніше спів
робітництво Подолинського і Терлецького в Відні, яке почалось зараз по 
сім, очевидно, зимою—весною 1875 р., позволяє доповнити сі слова у вка
занім напрямі: головним агітатором сих планів закордонного видавництва 
був С.Подолинський, який висував О.Терлецького як технічного редактора 
видань, і в сій справі вже зимою чи весною 1875 р. був делегований спеці
альний організаційний комітет ( “славний комітет 12 на Подолі”, як його зве 
Драгоманов)3.

1 Цитоване вище місце автобіографії: «Я дуже хотів остатись у Відні і почати своє 
видання на російській і українській мовах. Та, приїхавши у Відень, застав молодих гали
чан хоть і поступившими після 1871 р., та все-таки ще мало європейцями, і рішив їхати у 
Росію, тим більше, що треба ж  було взятися за видання Тстор[ичних] пісень укр[аїнського] 
нар[оду]” і, окрім того, взагалі оглянутись у Росії».

2 Переписка М . Драгомановаз М . Бучинським, передм[ова], с. 12.
3 НІ лист до киян, с. 5.
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Заручившись моральною підтримкою “киян і одеситів”, з свого боку 
даючи на се матеріальні засоби і працю, Подолинський зимою 1874—1875 р. 
пустивсь на сей шлях —  закладати перші початки української соціал-рево- 
люційної літератури.

Подробиць сього інтересного моменту маю дуже мало1. Весною 1875 р. 
в віденській друкарні болгарина Янка Ковачева вийшла перша українська 
соціал-революційна брошура сеї серії “Парова машина”, написана самим 
Подолинським. В белетристичній формі —  казки про сон покаліченого па
ровою молотилкою робітника, котрому під впливом нервового потрясіння, 
спричиненого сею фізичною катастрофою, сняться нові кращі порядки в 
його селі —  подаються перші поняття про експлуатацію робітництва капі
талом, необхідність соціальної революції для урегулювання праці і продук
ції і принципи їх організації. Поки здійсниться мій план видання сеї соціал- 
революційної літератури, позволю собі навести деякі виривки з сеї першої 
ластівки українського соціал-революціонерства1 2. Се оповідання Остапа, 
молодшого брата покаліченого Андрія: він оповідає Андрієві ві сні, що ста
лось після його каліцтва (пригода ся датується в брошурі серпнем 1874 р. —  
що, мабуть, дає час її написання, а порядки оповідаються такі, які стались 
на очах його молодшого брата Остапа):

“Було то давно, як я був ще малим, то були у нас на Україні ті самі 
погані порядки, що ти і сам дуже добре знаєш. Кажуть люди, нібито ще 
раніше, за панщини, було ще гірше, та я вже того не запам’ятаю. Та не 
добре було людям жити і за моєї пам’яті. Землі в людей було дуже мало, бо 
більш як три четверті усього ґрунту належало до панів та до казни, а подат
ки платили люди майже самі, бо пани не платили подушного і інших подат
ків. Уся вага лежала на простих людях. Усі дармоїди, котрих було стільки, 
що і не перелічиш, усі жили та банкетували з  йаіного поту та з  нашої крові. 
Самісіньких жидів було стільки в кожному місті, а опісля і в кожному селі, 
що не можна було плюнути на землю, щоб не попасти жидові на бороду. 
І усе те нічого не робило, усе те ссало нашу кров і багатіло з нашого горя”.

“Понастроювали жиди та німці кілько ста цукерень (сахарних заводів) 
та інших фабрик на Україні і заманювали до них наших парубків та дівчат

1 Н а жаль, Павлик, який тоді так близько стояв до Подолинського, в цитованім 
огляді збув сю віденську роботу короткою фразою: “Того самого, 1875 року світлі україн
ські соціалісти з  Росії заложили і видали в Відні, —  де також і тільки через знакомство з  
українцями з  Росії були галичани-соціалісти вже від 1872 р., —  перші соціалістичні 
книжки на українській мові: “Парова машина”, “Про бідність” і “Правда”, і звернули 
увагу на львівську українську молодіж” ( “Громада”, 18 8 0 —1881, с. 9 7 ) .

2 Користуюсь примірником Віденської університетської бібліотеки, де я знайшов сю  
брошуру нерозрізаною, з  помітою: “дарунок поліції”, Gesch(enk) d[er] Poliz(ei), 1877,
очевидно, по тодішній конфіскаті брошур. 
gM. Грушевський. Т-9
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горілкою, музикою та срамним життям і, виссавши з них найлуччі сили, 
пускали їх назад у села слабих, спрацьованих, ні на що не пригодних”.

“Понакупляли пани машини і коло них мусили робити ми самі і діти 
наші, як ті сиві воли, щоб мати чим уплатити усі податки і збитись на усе те 
здирство, котрим обкладали нас і цар з своїми чиновниками, і земство з 
своїми виборними з панів та купців. Того трошки ґрунту, що дали нам після 
“волі” за двійну та за трійну ціну його вартості, зовсім вже не ставало для 
нашого життя. Бо людей наплодилось багато; а ґрунт остався той самий і 
дійшло діло до того, що в інших селах не було вже і по півдесятини ґрунту 
на чоловіка”.

“Чим далі, тим ставало гірше. Пани з жидами зговорювались, кілько 
платити людям за роботу. Чиновники і усе начальство було на откупі у па
нів та жидів і хто з людей тільки пальцем поворухне напроти пана або жида, 
або хоч слово вимовить против тої гіркої неправди, від котрої стогнав увесь 
простий нарід, то зараз на того чоловіка кажуть, що він бунтовщик, гайда
мака і беруть його у стан і везуть до губернії і мусить він цілий рік сидіти у 
тюрмі за одно слово, а як коли то у кайданах іти до Сибіру, у каторжну 
роботу”.

“І так то було довго, дуже довго. Стогнав нарід, нишком дехто говорив, 
що це не по правді діється, та усяк боявся вимовити слово голосно, бо кож
ному страшно було за його хоч і гірке життя. Щ е до того наші люди дуже 
довго надіялись на царя. Вони усе вірили, ще як підростуть діти, як поба
чить цар, що вони не мають ґрунту, то він їм одріже землі від панів, хоч 
стілько, як він дав батькам. Так жили люди тою дурною надією і мовчки 
терпіли своє горе”.

«Та усьому буває кінець. Довго терпіла Україна, дуже довго, багато 
більше, як треба. Та зрешту і їй урвалось терпіння. Настало щось чудне між 
нашими людьми. Щ ороку то бунтують люди, хоч не в тім селі, то в другім. 
Р аз бунтуються за землю, другий раз бунтуються через дуже тяжкі подат
ки, знов другий раз за рекрутську повинність. Та що з тих бунтів? Н аж е
нуть москалів, заберуть людей, зв'яжуть їх, закують у кайдани та і пове
дуть до губернії у Київ, чи в Херсон, чи в Полтаву. А  там цілий рік, коли не 
два і не три, держать людей по казематах, поки поведуть до суду. А  на 
суді? Один брехунець, тобто п р о к у р о р 1, каже, що треба їх післати до С и
біру у каторжну роботу на дванацять років, а другий брехунець, тобто а д 
вокат , що повинен устоювати за людей, знов каже як на сміх, що це дуже 
несправедливо, що буде з їх і десяти років. А ж  слухали сумно, як ті брехуни 
знущаються з людей. І розбійники вони, і гайдамаки, і кровопивці, кричить

1 Всі розстрілені слова надруковані розстріленим друком в оригіналі. Задержана її 
правопись, тільки проставлено “ї ”, котрого в тій друкарні, очевидно, не було.
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прокурор, а адвокат також пристає до його і каже, що мужики розбійники, 
гайдамаки, і кровопивці: тільки, додає він, вони через то такі, що дурні, 
неосвічені. Х іба він не знає дуже добре, що прості люди неосвічені через те, 
що не мають коли вчитись, роблячи до кривавого поту на панів, на жидів, 
на чиновників та іншу сюртучну сволоч. А  суд слухає їх і присуджує людей 
неповинних не на десять років і не на дванацять, а на одинадцять і брехунці 
розходяться радіючи, і кожен з  них кричить та здіймається: “А  все ж  ви
йшло не по його, все ж  мої слова мали силу хоч на один рік кари”. А  люди 
в кайданах ідуть до Сибіру і тільки про них і чули».

“Щороку, то більше бунтують люди на Україні. Щороку, то більше 
ллється мужицької української крові, щороку, то більше наших братів гниє 
по казематах та по казенних заводах”.

“Та й не тільки по селах люди бунтують. І по містах, і по жидівських та 
німецьких цукернях (сахарнях) та інших фабриках щось неспокійно. І там 
люди порозуміли, якій неправді вони себе запродали. Вже і в військо, по
між москалів, починає вкрадатись та думка, що москаль —  рідний брат 
простому чоловікові, селянинові, робітникові, що москаль повинен іти по
руч з простими людьми, а не проти своїх батьків та братів”.

“О т таке то діялось на нашій Україні, як колись ми почули, що вже 
швидко настане слуш н и й  час, настане те время, де прості люди дадуть 
рощот панам та жидам, та чиновникам. Люди скажуть до їх: Ви мали силу 
і ви робили не по-правді. Ви жили у багатстві, а прості люди трохи не поми
рали з голоду. Ви тільки і знали, що боком лежати, а люди робили на вас від 
раннього утра до пізнього вечора, а як де, то і від пізнього вечора до ран
нього утра. М и довго терпіли. Тепер годі. Н е треба нам панів, не треба нам 
жидів, не треба нам чиновників. Ми колись були вільними козаками і знов 
будемо вільними і вже нікому не дамося в руки”.

“Такі слова ходили від одного чоловіка до другого, від села до села, по 
всій Україні. І не тільки по Україні, а також і по Великороси’ і по інших 
землях”.

“Тілько доки люди говорили та нічого не робили, щоб сповнити своє 
слово, то усе ішло по-старому, та ще стало гірше, бо пани та начальники, 
злякавшись, надіялись жорстокістю задавити вільний народний дух”.

“Треба було людям зговоритись, щоб піднятись усім заразом. Треба було 
комусь показати початок, як добувати волі. Цей початок вийшов з -туда, з- 
куда і перше в старовину виходив вільний рух українського народу: з  П о 
дніпров’я. Подніпровці не забули ще життя славних запорожців, не забули 
вони і не менше славних та нещасних гайдамаків, згадали вони за старого 
батька Максима Залізняка”.

«І знов проявились на Україні гайдамаки. Тілько вже це були не ті гай
дамаки, що перше. Ніхто не міг казати на цих нових гайдамаків, що вони
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злодії та розбійники. Тепер у гайдамаки люди ішли цілими селами. Вони не 
ховались, а виходили на вигон на громадський схід і казали: “Годі нам терпіти 
цю неправду. Не треба нам панів та жидів, та чиновників. Земля уся — 
наша, громадська, бо наша громада на ній працює і обливає її своїм потом. 
Н е треба нам начальства, бо воно раз у раз держить руку панам та жидам, 
та забирає нас та гонить до Сибіру”».

«Так само, як селяни, почали робити і робітники по заводах. Вони зі
брались коло фабрик і сказали: “Фабрики наші, бо м и на їх ложили свою 
кров і своє здоров’я. Відберем же їх в жидів та в німців та будемо управля
тись самі через наших виборних людей”».

“Так сказали наші люди, так сказали українські селяни, як дійшли вони 
свого розуму. Та сказати —  ще не єсть робити. Начальство мало військо і 
багато потекло нашої крові —  аж вода в річках почервоніла —  поки стало
ся по-нашому. Н у та за це байдуже. Гром ада —  в е л и к и й  ч о л о в ік  і 
повсігда має за собою силу. А  на цей раз громада була велика —  увесь 
український нарід піднявся як один чоловік”.

“Зразу  москалі побивали багато наших людей; ми мусили ховатись по 
лісах та по очеретах, а хати наші і хліб свій палили самі, щоб москалі не мали 
ніякої поживи. Тілько швидко москалі урозуміли, що нічого не подіють з 
усім народом. Бо битись з народом, з усіма простими людьми те ж саме, як 
кажуть у казці, битись з тим чародійним змієм, у котрого замість одної 
відрубаної голови зараз виростають дві другі”.

“Та, зрешту, москалі порозуміли, що вони самі з народу, що вони самі 
прості люди, а не пани які, і що недобре їм іти напроти своїх рідних батьків 
та братів. І почалось тут невидане діло. Москалі цілими громадами почали 
тікати з війська. Тікаючи, вони ховались в наших людей і вже устоювали за 
нас. П ід кінець діла москалі в декотрих містах зовсім не схотіли бити лю
дей, та перев’язали своїх офіцерів та інших начальників, а самі порозходи
лись по своїх селах. Тоді вже стала інша річ. Нарід почув свою силу. По 
селах вже мало було війська, пани, жиди та чиновники усі поутікали в міста. 
Тоді люди повиходили з лісів та очеретів, зібралися у великі громади, пост- 
роїлися, як москалі, у полки і назвали ті полки козацькими, як було у старо
вину. Так-то знов появились на Україні вільні козаки. Був тут полк Ч ерка
ський і Чигиринський, і Миргородський і інші. Поки міста ще були в руках 
у ворогів, то люди не розходились і не спочивали. Одно по одному усі міста 
перейшли до нас. Декотрі ми мусили брати силою, косами та піками проти 
пушок та рушниць, і багато там полягло нашого брата, поки справились. 
Зате  більша часть міст здалася нам по добрій волі, бо міщани і робітники 
усюди стояли за нас. Хто нам противився, з тим ми бились, хто давався сам 
у наші руки, того ми милували, хоч би він і був найлютіший наш ворог. 
Тільки панів та жидів та чиновників ми не змогли терпіти поміж собою, бо
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від них іде усе лихо. Багато їх ми постріляли у війні. Тілько не з а  тим  ми 
б у н т у в а л и с ь ,  щоб р о з б ій н и ч а т и ,  а з а  т им ,  щ об  д о б у в а т и  на ш у  
волю та  н а ш у  правду .  Тож і зробили ми так: дали їм часу один тиждень, 
щоб вони усі виїхали з України, щоб не осталось у нас ані пана, ані жида, ані 
чиновника. У той час залізниці були вже в наших руках, бо механіки і інші 
робітники на залізницях швидко до нас пристали. Та що ж ти думаєш, А нд
рію, —  сказав Остап і засміявся, —  мусили ми цілий тиждень щогодини 
пускати поїзди, поки вивезли усіх жидів та панів, такого наплодилось цеї 
дряні на нашій Україні. Найбільш ми їх вивезли до Німеччини, бо в Росії 
кацапи забунтували швидко після нашого і прохали, щоб ми не везли до їх 
своїх панів, бо в їх єсть і своїх доволі. Чув я, що у Німеччині нашим панам та 
жидам було дуже недобре, що мусили вони потом заробляти хліб свій і добре 
спізнали на своїй шкірі, як під ними жилося українському народові”.

“Я к ми управились з своїми ворогами, то вже не мали кого боятись, бо 
кацапи швидко покінчили і з своїми, а в Німеччині панам та іншому началь
ству було не до нас, бо і в них прості люди почали бунтуватись”.

“Тоді нам треба було розсудити, як нам устроїти своє життя без панів і 
без начальства. Люди зібрались усі по волостях та почали розмовляти”.

«Перше діло зачалось за землю. Декотрі розумні люди зразу сказали: 
“Громада с в о є ю  к р о в ’ю д о б у л а  з е м л ю  від  п а н ів ,  до г р о м а д и  
ця з е м л я  і н а л е ж и т ь ”. Інші казали, щоб розділити усю землю між хазяї
нами. Н а то перші відказали, що розділяти недобре, бо як розділять землю, 
то швидко знов будуть багаті люди і бідні, і не оглянешся, як знов заведуть
ся з тих багатих хазяїнів пани. Знов казали розумні люди, що як розділять 
землю, то треба зоставити якісь податки на людях, щоб було чим піддержу
вати школи, больниці та інші громадські справи. Коли ж  уся панська та 
казенна земля буде і належати до громади, то людям не треба буде платити 
ані копійки ніяких податків, бо усе буде робитись з доходів з громадського 
ґрунту. Щ е казали вони, що як поділять землю, то не можна буде зробити 
гарного великого громадського господарства, як можна буде користуватись 
машинами і не буде куди дівати усе панське хазяйство. Коли ж  оставлять 
землю за громадою, то буде багато ліпше, бо половину праці будуть робити 
за людей парові молотилки та сінокоски та інші машини, котрих кождий 
хазяїн сам для свого малого хазяйства заводити не має з  чого”».

“Здавшись на ці розумні слова, громади майже не по всіх волостях, по 
усій Україні порішили: п а н с ь к о ї  та  к а з е н н о ї  з е м л і  не р о з д і л я т и ,  а 
оставити  н е р о з д і л ь н о  г р о м а д с ь к о ю .  Так і зробили люди і через то 
дожили до щастя, —  сказав Остап, —  бо тепер ми живем дуже добре”.

“Як же ви тепер живете, що не маєте ніякого начальства, —  спитавсь 
Андрій, — хіба немає ані станового, ані ісправника, ані губернатора; хіба 
вже не беруть людей у москалі?”
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“Нічого того немає, —  відказав Остап, —  ми тепер самі вибираєм 
виборних повітових і волосних і вони справляють деякі повседенні діла, а як 
буває що важніше, то збирається уся громада. Москалів нам не треба, бо в 
нас кождий чоловік —  вільний козак і обучається змалечку стріляти і на 
коні їздити і всім тим військовим муштрам. Станових нам не треба, бо в нас 
тепер немає ні злодіїв, ні конокрадів, бо кождий має усього доволі у своїй 
громаді і йому багато спокійніше робити [в]дома, ніж таскатися по лісах та 
красти. Коли случиться яка бійка між парубками абощо, як то зрідка ще 
буває між нами, тоді розсуджує людей громада”.

«“Д е ж  ви берете тих волосних та повітових виборних, як ти кажеш, 
щоб вони були розумні та чесні, а не такі дурні та злодіюваті, як звичайно 
бувають наші волосні”, —  спитав знов Андрій».

“Та вибираєм з-поміж себе, —  казав Остап. —  3  того часу, як ми 
знівечили та прогнали панів та начальство, ми поставили собі, щоб у кож- 
дому селі була гарна школа і щоб всі діти, хлопці і дівчата, мусили ходити до 
школи. П о усіх повітових городах ми поробили гімназії, а по губернських —  
університети. Х то хоче з наших дітей, то може дурно вчитись і в гімназії, і 
в університеті. Тілько він не повинен забувати, що він такий же простий 
козак (бо тепер ми знов зовемось усі козаками), як і усі другі: він не може 
стати паном, бо панів у нас немає, і, вернувшись додому, він мусить робити 
усю чорну роботу на громадськім полі так, як і усякий другий. О сь дивись, 
Андрію, цей молодий парубок, що сидить рядом в тобою, він був і в гімназії, 
і в університеті, а, як ти бачив, він кидав снопи на машину не гірше, як і інші. 
Після вечері він, мабуть, піде додому та почне таке викладати по своїх книж
ках та ріжних інструментах, чого нам з тобою і довіку не урозуміти”.

“Та і треба правду сказати, що тепер чорна робота далеко не така тяж 
ка, як була колись. Більшу часть праці робить за нас машина і у саму гарячу 
пору чоловікові не приходиться робити більш, ніж вісім годин у день, а 
зимою —  то не більше, як чотири, а як часом, то він буває зовсім волен”.

“Я к же ви розділяєте урожай з громадської землі, —  спитав Андрій, —  
і що сталось з  тими шматочками ґрунту, що вже мали наші батьки?”

“Я к хто схотів задержати свою, то і задержав її, —  відказав Остап, —  
тілько найбільш хазяїнів віддали свій ґрунт до громади кажучи, що там він 
дає більше користі. А  розділяєм ми урожай громадський як ось бачиш. Хоч 
ми живемо багато ліпше, як перше, то все ж  ми не забуваєм, що ми прості 
люди і що дурна панська розкіш нам не потрібна. Землі ми маємо тепер 
доволі та і земля на Україні гарна і при добрім хазяйстві, як у нас тепер, дає 
дуже багаті урожаї. Дивись, Андрію, у нас на громадськім току, мабуть, у 
десять разів більше скирт хліба, ніж бувало колись у пана. З  цим хлібом ми 
робимо так: одну часть розбирають хазяїни настільки, скільки кождому треба. 
Котрий має більшу сім’ю, бере більш, котрий має меншу, бере менше, та
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усякий бере стільки, щоб йому стало хліба до другого року. Другу часть 
урожаю ми зсипаєм у громадський амбар (шпіхлір) на посів та на случай 
неурожаю. Увесь же останній хліб ми відсилаєм за границю або веземо до 
міста і вимінюєм у містових громад на все те, що нам потрібно, чи на одежу, 
чи на чоботи, чи на що інше. Або знов міняємо на ліс та на камінь і на залізо 
для будування, коли громада не має свого лісу, як то, жаль сказати, най
більш буває на Україні і досі, хоч ми багато лісів насадили на тих місцях, де 
пани та жиди повирубували старі ліси для цукерень”.

“О т добре нагадав мені за цукерні, —  сказав Андрій, —  як же ви 
зробили з ними, кому тепер вони належать, коли нема ні панів, ні жидів?”

“З  цукернями та з іншими заводами зробили так само, як і з  ґрунтом. 
Вони тепер громадські, то єсть належать до громад (артелей) тих робітни
ків, що на них працюють. Робітники вибирають таки з своїх, котрий розум
ніший або більше вчився, за директора і слухають його, доки самі хотять. 
Як він їм не сподобається, то вибирають іншого. Увесь сахар (цукор) або 
другий товар, що виробляють на фабриці, належить до громади робітників 
і вона робить з  тим товаром так, як ми з хлібом, —  вимінює на усе, що 
потрібно людям, і розділяє між ними”.

“Я к же то робиться, що ніхто з  тих виборних та з  тих директорів нічого 
не краде? —  спитався знов Андрій. —  Ц е мені вдивовижу”.

«“А  нащо йому красти, —  засміявся Остап, —  хіба він з ’їсть сто мішків 
пшениці або сто голів сахару (цукру)? Ніхто йому нічого не дасть за них, бо 
усі люди мають своє по своїх громадах, а якби він случаем і продав їх куда за 
границю, то що ж  почне робити з  тими грішми? Землі він не купить, бо земля 
громадська і не продається, фабрики не збудує, бо не найде ні одного чолові
ка, щоб пішов робити до чужого за гроші, бо кождий тепер робить тільки на 
себе у своїй громаді. Отак-то люди стали чесні, бо вже не мають ніякої ко
ристі бути злодіями”, —  додав Остап і знов засміявся».

Брошура вийшла анонімно, автором її Подолинський названий в інфор- 
маціях, поданих українськими соціалістами (мабуть-таки, Подолинським 
самим) для історії соціалізму Мальона*, де сею брошурою відкривається 
бібліографія соціалістичної української літератури1. Випущено її весною або

1 Тут читаємо (с. 1226): La machine a vapeur, conte. Vienne, 1875 (epuise) ... oeuvre de 
Podolinski franęais. Се, можливо, треба розуміти так, що Подолинський написав її по- 
французьки, а потім ЇЇ перекладено на українське. Франко в статті про Терлецького згадує, 
що в паперах Терлецького він знайшов початок українського тексту, писаного його рукою і з  
того здогадується, що Остап перекладав сю брошуру. Але мова її не “галицька”, отже, коли 
Остап перекладав її, то мусила бути сильно справлена. В авторстві ж  Подолинського не 
можна сумніватись: пор. нижче (с. 133) слова Драгоманова про своє вражіння, коли П одо
линський вперше читав перед ним сю брошуру у Львові в 1875 р.: “Видно було, що він був 
її автор”; при іншій нагоді він просто каже про Подолинського як її автора.
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з початком літа 1875 р. Драгоманов в історії своєї закордонної роботи (в III 
листі до киян, с. 20) згадує, як він, приїхавши на вакаціях до Львова (в 
липні або поч[атку] серпня), стрівся там з С.Подолинським і О  Лерлецьким, 
що приїхали туди з Відня і привезли “Парову машину”, котрої перед виїз
дом Драгоманова з Києва “громада ще не бачила”. Подолинський і Терле- 
цький з тою брошурою поїхали до Києва, договорюватися в справі вида
вання заграничного журналу ( “про приготований журнал”, як висловлю
ється Драгоманов), з згаданим київським організаційним комітетом, “з по
воду котрого комітет переписувавсь з Терлецьким”. У Львові ж, при пово
роті Драгоманова до Києва, “Парова машина” стала предметом інтересної 
дискусії, до котрої я повернусь слідом, а тепер докінчу історичний перегляд 
віденського видавництва Подолинського—Терлецького.

Після “Парової машини” вийшла друга брошура Подолинського “Про 
бідность. Розмова перша” —  пізніше “очищена” Драгомановим і випущена 
в кількох виданнях. Змістом своїм вона, властиво, попереджала “Парову 
машину”, з котрою тісно зв'язана ідеєю. Робітники на сахарні оповідають 
про бідність селянства і визиск його капіталістами —  жидами і німцями; 
освічений робітник-селянин, бувший учитель, в приступній формі викладає 
поняття додаткової вартості і перепинений приходом ляха-прикажчика, обі
цяє другим разом розповісти, як завести інші порядки, відібравши землю 
від панів для громад сільських, а усі заводи —  для громад робітників. З а  
сим Подолинський ладив третю брошуру “П ро хліборобство”, але поки вона 
поспіла, третьою вийшла, того ж  1875 р., переробка російської “Хитрої 
механіки”—  популяризації Ласалевого викладу системи посередніх податків і 
взагалі фіскального визиску; вона була випущена під назвою “Правда”.

З а  нею мала піти така ж переробка з російської революційної брошу
ри “Казка про чотирьох братів” (Ф ранко знайшов її переклад між папе
рами Терлецького)1. Але непорозуміння, які вийшли з “впередівцями” з 
приводу переробки “Хитрої механіки”, мабуть, відбили охоту до дальших 
публікацій такого роду. “Хитра механіка” була приладжена до українсь
ких обставин, статистичні дати замінені українськими, і постилізовано її 
відповідно —  між іншим пущено кілька слів на адресу “жидів” —  екс
плуататорів. Се викликало невдоволення серед “впередівців” за такий ан

1 Про “занапащення” вже приготовленого тексту сеї брошури згадував потім з  доко
ром Драгоманов (Павлик, II, с. 30 3 ), з  чого виводжу, що не його veto перебило сю публі
кацію. [Упор.: Наступна уточнююча примітка М.Грушевського, додана в кінці книжки з  
коментарем саме щодо цієї публікації:] “Казка про чотирох братів”, мабуть, була навіть 
вискладана: в бібліотеці Наукового тов[ариства] ім. Шевченка у Львові переховується 
коректурна відбитка титулової карти: Казка про чотирох братів (переклад з великорусько
го). Коштом і заходом В.Кістки, Відень, 1876. З  болгарської печатні Янка С.Ковачева. 
Мабуть, книжки не випущено після конфіскати “Правдивого Слова”.
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тисемітизм, і пропозицію видати інший переклад, більш точний і свобід- 
ний від такої “жидофобії”1.

Про се пішли доволі довгі переговори, котрі до нічого не привели, тіль
ки наробили у обох сторін квасу. А  тим часом четвертою брошурою пішов 
оригінальний твір —  цікавий тим, що виходив уже не від “молодших” укра
їнців, як Подолинський, а від “українофіла 1860-х рр.”, як його характери
зував сам Драгоманов, —  заразом видного представника нового соціал- 
революційного руху, одеського провідника Фелікса Волховського*: “П рав
диве слово хлібороба до своїх земляків”.

По словам Драгоманова ( “И сторическая] Польша...”), брошура була 
написана на початку 1874 р. і дана автором для надрукування одному полу
дневому “руському” гуртку, але зісталась ненадрукованою. Драгоманов 
наводив се як один [з] фактів неуміння великоруських соц[іал]-революціо
нерів стати на інтернаціональний, всеросійський ґрунт, що аж українські 
соціалісти видали сей твір одного з найвизначніших героїв російської рево
люції1 2. Заразом, одначе, дуже підчеркував, що хоч брошура вийшла в Відні 
в 1876 р. під час його побуту там —  в березні або в перших днях квітня 
1876 р. , але він до неї був зовсім не причетний: брошуру прислано Терлець- 
кому до Відня “з Одеси через Київ”, “помимо мене”. Драгоманов побачив 
її тільки в останній коректурі і звернув увагу Терлецького на небезпечні, по 
його гадці, місця, які можуть накликати на брошуру конфіскату, але Терле- 
цький відповів, що він не має права нічого викидати з тексту, і думає, що 
брошура пройде й так. Заслуга чи провина видання сеї брошури таким чи * 
ном зістається вповні за Подолинським—-Терлецьким. Драгоманов оціню
вав її дуже неприхильно.

Але “хлопомансько-біблейська старомодність” чи “біблійно-шевченків
ський” характер брошури, котрі так зневажливо підчеркував Драгоманов, 
власне, надають їй велику вагу в історичній перспективі, безпосередньо зв ’я 
зуючи новий соціал-революційний курс Подолинського і товаришів з Ш е в 
ченком, з українським народництвом часів емансипації (часів “Основи”,

1 Драгоманов в “И сторической] Польше...” згадує, що він іще 1874 р. бачив в П е
тербурзі рукопись українського перекладу сеї брошури —  «після справлення щодо мови 
одним “українофілом”, що ставивсь скептично до задуманого тоді “ходження в нарід”, але 
вважав для себе обов’язком помогти ділу, в кождім разі щиро розпочатому». Сей переклад 
був пересланий до Лондона для видання, але так він його і не дочекався «ні від старої, ні 
від нової редакції “Впереду”, котрого друкарня, підтримувана між іншим й грошима з 
України, видала стільки російських книжок», —  додає Д[рагомано]в з докором. Н е зна
ти, чи не сей переклад пропонувала тепер редакція “Впереду” віденцям?

2 Він був суджений, але оправданий в процесі Нечаева (1871), в процесі 193-х (1 877 )  
засуджений на заслання в Сибір, утік відти 1890 р. і стає головним стовпом лондонської 
групи “Free Russia”.
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уживаючи літературної дати), усім —  особою автора, манерою, добором 
матеріалу, його освітленням.

Мова брошури держана стилем старих Квітчиних “Листів до земляків” — 
тільки що в напрямі зовсім протилежнім.

Автор виступає проти “земляків”, які з приводу всяких соціальних і 
економічних абсурдів, котрі він коротенько ілюструє на початку, «казати
муть, як мій кум Охрім Джигир: “Куди нам із своїм дурним розумом мір
кувати? Тяжко на світі жити, що про се й казати, та, мабуть, таке воно від 
Господа праведного. Пани та цар многомилостивий розумніші за нас дур
них, вони вигадають, як нам допомогти!”».

Н а сі метикування оповідає він ґребінчину байку про настановлення 
вовка старостою у овець, та робить з сеї нагоди енергійну атаку на Гетьман
щину, від котрої веде свій нинішній лад України ("Щ е за козаччини, як 
були у нас свої гетьмани, то вони з другою старшиною сиділи на шиї у 
простих козаків, бо ті гетьмани та полковники тільки що говорили по-нашо
му, а були такі самі пани, як і другі всякі. Та що про се казати? Адже ж 
вони, а ніхто інший, Ляхам нас запродували, а як виссали кров і піт, то 
зовсім подарували нас Ляхам і московському цареві”). Згадує про кріпацтво, 
заведене Катериною, і роздарування запорозьких земель (тут по дорозі — 
ідея земельного фонду). Далі короткі, але влучні притоки до темних сторін 
емансипації селян: зіставлення за панами львиної долі селянських ґрунтів, 
високий викуп, і всякі неправди і прикрості селянству, включно до акцизу 
на горілку. Коротко, але досить яскраво, часто шевченківськими словами 
малюється сучасне “пекло” України, і кількома рисами начеркуються “по
рядки інші”, котрі треба завести, поскидавши царські й панські:

“Треба нам царя і усіх панів, котрі не захотять бути з нами рівними: 
робити, як і ми, —  треба їх послати до чортів у болото, нехай там своїх 
родичів рогатих возять. З а  тим кожне село і кожне місто буде всі діла ріша
ти громадою, на раді, і ніякого начальства над собою не знатиме. Якщо 
треба буде зробити яке громадське діло, то виберемо на той час певного 
чоловіка, але ж він буде не начальник, а вірник наш: не він нам приказу
ватиме, а ми йому. Я к же буде таке діло, що одному селу або місту не під 
силу —  що воно до усього краю стосується, як наприклад, залізна дорога, — 
то знов-таки кожде село вибере певного чоловіка: сі люди з ідуться в одно 
місце та й вигадають, як діло лучче зробити, а потім кожде село поміркує 
над тими вигадками, і як згодяться —  то добре, а як ні —  знов придума
ють, щоб усі згодилися”.

“Щ об одно село не було багатіш за другі, треба щоб кожне село добре 
полічило та поміряло свою землю, людей і худобу. О то ж  певні люди, ті 
громадські вірники, зведуть докупи ту лічбу і так розпорядкують, щоб усім 
добре було жити, і щоб нікому не було кривди”.
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“Щ е треба буде нам за просвіту потурбуватись. Тепер пани на нашу 
нещасну трудову копійку заводять собі всякі школи, вчать своїх дітей вся
ких хитрощів, а нас зоставляють в темноті, щоб ми нічого не розуміли і до 
правди не додумались. Нам не потрібно панських шкіл, де навчають і того, 
що треба, і того, що не треба. Нам треба, щоб у школах на добро наставля
ли, щоб бути чесними та вміти робити коло землі і всякі машини”.

“Далі, треба матір нашу землю шанувати, істинно, як матір: не прода
вати і не купувати, а щоб була вона громадська, всіх однаково годувала. 
Тоді тільки не буде багатих, а будуть одні заможні. Тепер тим-то і багаті є і 
бідні, ще у одного більше землі, у другого менше, а у іншого і зовсім нічого 
нема: тим-то багатир нічого не робить, а примушує матір свою землю одно
го себе годувати, та все що вона оддала б рівно другим своїм дітям, він 
забирає та й продає і купує собі всякі витребеньки, купує і чужу волю, бо 
робить з братів своїх наймитів”.

“Так саме і по городах та містах. І тут мати-земля повинна бути для 
всіх, людська. І всі будинки, що на тій землі, —  вони повинні бути для всеї 
міської громади, щоб кожен жив у своїй хаті, а не було б, як тепер, що один 
хазяїн, а другий комірник, в сусідах живе”1.

Драгоманов в пізніших писаннях різко відмежовувався від сеї соціал- 
революційної літератури, котру для короткості можна назвати віденсь
кою, —  в відріжнення від женевської, що виходила потім під його рукою, —  
і дуже суворо її оцінював. О т що писав він в 1887 р. про се до польської 
часописі “Przegląd Społeczny” з  приводу статті, яка називала його учасни
ком сих видань1 2:

«Я не мав ніякої участі в цій справі, як по причинам особистим: тільки 
остання брошура ( “Правдиве Слово”, 1876) вийшла при моїй присутності 
в Відні, так і по принципіальним. Названі брошури написані були в дусі (як 
думаю) не стільки новішого європейського соціалізму, скільки т. зв. “укра
їнофільської хлопоманії” 60-х років і великоруського “народничества” 70-х 
років, т. є. напрямків, по моїм думкам, досить односторонніх і повних пат
ріотичних ілюзій про крайовий “простий” народ. Я  вважав корисною для 
Австрійської Руси позичку українсько-російського хлопомансько-народни- 
цького руху тільки з  боку його гарячої любові до “простого” народу, а не з  
боку його ідей, —  замість котрих я вважав більш одповідним для нашої 
України, а надто для конституційної Австрійської Руси, ідеї всестороннього 
європейського радикально-поступового руху: культурного, політичного, со
ціального й економічного. Коли я вважав потрібним налягти на рух соціаль

1 Брошура передрукована при II т. Листів до Франка.
2 Передруковано в II т. Листів до Франка, с. 8 8 —89, і в листах до Павлика.
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но-економічний, то не інакше, як в зв’язку з рухом культурним і на ґрунті 
політичних вольностей і одповідних їм інституцій. Такий свій погляд на справу 
соціалізму в нашій країні я виложив в «Передньому слові до “Громади”» 
й у IV  томі “Громади” в статті “Шевченко, українофіли й соціалізм”, і од- 
повідно їм видав уже в Женеві й популярні брошури “Про багатство та 
бідність”, 2-е видання, “Про хліборобство” (в редакції котрих я прийняв 
значну долю) і свою “Я к наша земля стала не наша”, “М арія” Шевченка з 
моїми додатками».

Щ е рішучіше своє негативне становище зазначив Драгоманов в отсім 
уступі своєї автобіографічної записки 1883 р. для європейської публіки: 
“Будучи соціалістом по своїм ідеалам, я переконаний, що здійснення того 
ідеалу можливе тільки в звісній постепенності, і при високім розвитку мас, 
а через те і достижиме більше духовною пропагандою, ніж кривавими пов
станнями1. Так як Україна, моя батьківщина, розділена на дві частини: авст
рійську і російську, і так як у першій існує певна політична воля, котрої в 
Росії нема, то, по-моєму, діяльність соціалістів у кождій частині повинна 
бути ріжна. В Австрії можна братись за організацію властивої соціалістич
ної партії, з робітників і селян-русинів, в союзі з поляками і жидами. В 
Росії ж треба перш усього добиватись політичної волі, соціалістичні ж ідеї 
можуть бути поки що ширені в Росії тільки научно-літературним способом”
(с. 374).

В своїх споминах, і дещо раніше — в своїм листі до киян, Драгоманов 
оповідає, що він відмежувавсь від віденської літератури і зараз же на початках 
її, по виході “Парової машини”, на своїх виступах в Галичині 1875 р. Але 
тоді він робив се далеко не так рішуче. Оповідання про се, опубліковане в 
обох редакціях —  довірочній і літературній, належить до дуже інтересних 
документів того часу, і я позволю собі нагадати деякі його подробиці.

Драгоманов вибрався тоді в спеціальну подорож по австро-угорській 
Україні*, поставивши завданням доповнити основнішими обзоринами свої 
летючі вражіння 1873 р. і особливо познайомитись з провінціалами —  се
ред котрих, як рекомендував їх Навроцький, галицький кореспондент київ
ського гурту2, було більше серйозних і поступових людей, ніж між львівсь-

1 Сю гадку розвиває Драгоманов і в III листі до киян (с. 19): “Я  завше був соціаліс
том (Ще з гімназії, де мені дали прочитати Роб. Оуена і Сен-Сімона), але ніколи не думав 
перекладати до нас просто, стереотипно, ні одну з  чужих соціалістичних програм, а всього 
менше російський соціал-революційний нігілізм, котрого антикультурність мені завше була 
противна, як і українофільське гайдамацтво, котре, власне, одного кореня з російським 
нігілізмом, тільки що не мало його щирості, чесного запалу робити на ділі те. що дума 
чоловік і говорить язик”.

 ̂Київські радикали: Драгоманов, Зібер, Вовк, Подолинський вели тоді газету “Ки
евский телеграф”, і до нього з Галичини дописував Навроцький.



З  починів українського соціалістичного р ух у... 133

ними народовцями. Драгоманов списався з Подолинським і Терлецьким, 
що були тоді в Відні, щоб з ’їхатись і їхати разом, “оглядати Гуцульщину по 
обидва боки Карпат”: з  Києва з  Др[агомановим] виїхав ще один з молод
ших українців, котрого він не називає по імені. Подолинський і Терлецький 
дійсно над'їхали і як новинку показали тільки що надруковану “Парову 
машину”. Подолинський почав її читати “видко було, що він був її автор”, —  
завважає Драгоманов, —  і по скінченні спитав присутніх про гадку. П ри
сутній галичанин Вол[одимир] Ганкевич обмеживсь кількома стилістични
ми замітками і заявив, що нічого не має против змісту. Драгоманов же на 
запитання Подолинського відповів, що не буде говорити нічого про ідею 
казки, але йому не подобається спосіб викладання складних соціальних ідей 
в казках, утопіях і т. ін. — “тут не показується того, що перше приходить в 
голову, а надто простому чоловікові: як дійти до певного ідеалу, намальова
ного в казці, в сні, в балеті”. Н а жаль, не знаємо думки про се Подолинсь
кого. Розмова перенеслась на “Бесіду” з львівськими народовцями, де зно
ву встало питання про ті вимоги, які кияни ставлять львів’янам. “Ви хочете, 
щоб ми приставали до соціалістів”, —  поставив руба питання Ганкевич. “Я  
знаю, що ви не соціалісти, але коли ви зветесь народовцями, тобто демок
ратами, то будьте хоть індивідуалістами, та все-таки правдивими, чистими 
демократами, а до того й поступовцями, а не йдіть на службу клерикально- 
маґнатській партії”, —  відповів Драгоманов. Се доволі рішучо розмина
лось з його власним афоризмом, що кождий свідомий українець повинен 
бути радикалом, себто соціалістом, —  і тому Подолинський потім “гостро” 
поставив йому питання: “Нащо ви сказали, що можна бути демократами, 
хоч не соціалістами? Адже ж консеквентний демократ мусить бути соціаль
ним демократом!” —  “А  коли ж і в більше освічених сторонах, ніж Галичи
на, багато є демократів не соціальних, тепер досить було б і того, коли б 
кожда поступова партія давала хоч те для поступу, що лежить в її імені, в 
програмі, —  то скорш наступив би час і для соціалізму”. Под[олинський] з 
сим не погоджувавсь, а коли Др[агоманов] став доказувати неможливість 
від тих народовців, яких вони тільки що бачили, вимагати, аби вони стали 
соціалістами, Под[олинський] засміявсь і сказав: “То з ними просто нічого й 
часу гаять. Треба починать працю з іншими галичанами”. —  “3  якими?” —  
«А ось з  січовиками. Ви б тепер не пізнали “Січі”: там усі тепер соціаліс
ти». —  “Так скоро люди не переміняються”. —  “А  ось же перемінились. 
Ми вже вмовились з О .Т(ерлецьким) про видання соціалістичної газети в 
Відні. З а  тим тепер і їдемо в Росію, щоб зібрати грошей та знайти корес
пондентів для газети”.

Се руйнувало передше складений проект і тому рішено поїхати тільки 
разом до Станіславщини, на віче, скликане товариством Качковського, а 
відти Под[олинський] і Тер[лецький] поїдуть до Києва, а Др[агоманов] з
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товаришем —  на Буковину і Угорську Україну. В Станіславові кияни мали 
змогу переконатись, наскільки соціалізм опанував “січовиків”. У “січови
ка”, до котрого вони заїхали (Бучинського, мабуть) була немов філія “Впе- 
реду” і його видань —  їх присилали йому в коректурі: А.Заклинський, 
котрий прийшов туди до них, також був завзятим “впередчиком”. Д р а г о 
манов] почув себе немов на цюриськім зібранні. Оба вже були знайомі з 
“Паровою машиною” і похваляли її перед автором. Коли я (Др[агоманов]) 
завів мову на львівську публіцистику, на потребу видавати щось прогресив
ніше, ніж “П равда”, чорнявий (Л .3акл[инський]) став говорити про те, 
що треба видавати щось подібне до “Впереда” (с. 358).

Дебата продовжилась між Др[агомановим] і Навроцьким, він відвідав 
у Ряшеві: той теж був гадки, що з львівськими народовцями не можна нічо
го зробити, говорив про потребу нового органу, до котрого брався писати 
навіть для просто соціалістичного, такого, яким проектували 0 [стап ] 
Т[ерлецький] і Сергій Подолинський, і про котрий йому вже писав 0 [стап ] 
Т[ерлецький] (с. 441).

Ся розмова до решти переконала Д[рагомано]ва, що з львівськими на
родовцями йому нема що робить —  тим не менше, цілком несподівано йому 
прийшлось відбути з ними ще одну дебату на сю тему1. Сушкевич, що саме 
вернув з Києва, де виясняв розходження львів’ян з  киянами з нагоди пово
роту Др[агоманова], зібрав нотаблів і, запросивши його, поставив перед 
необхідністю дати відповідь на се дражливе і для нього самого питання — 
як кияни ставляться до нового соціал-революційного курсу. Розуміється, 
Др[агоманов] не мав ніякої охоти поглиблювати сього питання перед такою 
авдиторією і на перше запитання, поставлене Сушкевичем, —  “Чого укра
їнці від нас, галичан, хотять?”, —  попробував відв’язатись лаконічною за 
явою, що всі моменти розходження вже вияснені, і українці ставлять тільки 
одно бажання: аби галицькі народовці ніколи не виступали іменем цілого 
українського народу і не покликались на киян як своїх однодумців, бо між 
поглядами їх і поглядами, напр., Сушкевича, котрий казав, що як хлопові 
дати землі, то він ляже під грушкою і нічого не робитиме, —  нема нічого 
спільного. Тоді Вол[одимир] Ганкевич запитав просто, що думає Київська 
громада про “Парову машину” або її соціалістичну програму. Драгоманов 
відповів, що думки громади не знає, бо перед його виїздом вона брошури не 
бачила, побачив її він разом з Ганкевичем у Львові, тому може висловити 
тільки свою думку, і на бажання присутніх висловив її. «Я сказав, —  пише 
Драгоманов, —  що перш усього “Парова машина” по своїй формі не може 
бути програмою. Щ о я навіть проти такої форми викладу політичних тео-

1 Вона розповіджена ним в “Споминах” на с. 4 42  і д. і в III листі до киян на с. 20  і д.; 
я використовую обидві редакції.
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рій, уважаю її за свого роду б ал ет  (як я казав і автору) —  замість просто- 
наукового способу викладу, хоч і популярного. Щодалі, я вважаю “П[арову] 
м[ашину]” не стільки за соціалістичну, скільки за гайдамацьку брошуру, 
котра продовжила трохи по-новому пропаганду "бунтарства” Ш евченків
ських творів, а також хлопоманства ("В  полі доля стояла” і т.д.), —  і що 
через те дивуюсь, чого ті панове, котрі присягають Шевченком, так жаха
ються “Паровою машиною”. Щ о, в кінці, я радий бачити, що тепер україн
ці вертаються в цьому боку в Шевченківщину, в передостанні часи занед
бану формальним націоналізмом; беруться хоч в такій формі до соціального 
питання. Бо я сподіваюсь, що на такій формі діло не стане, а люди пере
йдуть до справжнього соціалізму, т. є. органічного прикладу європейських 
соціальних теорій до наших обставин»1. Тоді Володимир Барвінський пере
вів дискусію на теоретичний ґрунт і почав збивати соціалістичні принципи й 
боронити індивідуальну власність аргументами Шефле*. Драгоманов так 
переказує свою відповідь. “Я  відповів, що треба б багато часу для сеї спра
ви, котра дуже складна і не так ясна, як видиться оратору, бо є справи, в 
котрих і тепер навіть соціалісти стоять за комуністичну форму вживання, є 
зостатки старого комунізму, —  напр., сільські громади, котрі економісти 
всяких шкіл радять піддержати, і т. ін. Нарешті, я сказав і свою думку, 
котра завше була єретичною для многих моїх приятелів-соціалістів, а влас
не, що в теперішньому соціальному русі, навіть робітницькому, справа, влас
не, комунізму займа не дуже багато місця, а що той рух висува на план такі 
справи, як час робочого дня, норма плати робітникам, убезпечення робітни
ків і т. ін., —  котрі мають свою вагу й помимо справи комунізму. До того є 
рухи аграрні, досить радикальні і навіть революційні, як напр., ірландсь
кий, —  котрі зовсім не мають в собі комунізму”.

Я  навів, в скороченні, се оповідання, бо воно досить добре ілюструє 
тодішні настрої —  не тільки галицьких народовців, котрі почасти були щиро 
збентежені соціалістичним українським виступом, який ставив і їх під уда
ри з правої сторони, а почасти намірялись використати, як тактичний про- 
гріх своїх київських критиків, для їх дискредитації, але і сих самих київсь
ких критиків, як Драгоманова. Сі теж опинились тоді в досить клопітливім 
становищі. З  одної сторони, не солідаризувалися з сим бунтарством, з дру
гої — не рішались вповні відмежуватись від нього і рішучо осудити. Так 
піввіку тому українське громадянство опинилось було в ситуації дуже ана
логічній тій, в якій воно знайшлось в наших часах. Більшість його вважала

1 В “Споминах” трохи інакше: «Коли вгодно, я тепер прилюдно, що, по-моєму, та 
брошура і не повно, і не зручно зачина т. зв. “соціальне питання”, але я все-таки радий, що 
вона його зачина, бо не раз чув від галичан фальшиву думку, що, мовляв, “у нас соціальної 
квестії не може бути”. З а  “Паровою машиною”, певно, підуть другі писання, дискусія, а з 
того може вийти тілько користь для нашої народної справи».
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завданням моменту забезпечення політичних гарантій і культурно-націона
льних потреб України, а соціальне питання хотіло по можності відсунути 
або звести до можливо невеликих розмірів, щоб не утруднювати пильніших 
завдань моменту. Але об’єктивні дані з  непереможною силою втягають укра
їнську революцію в чисто соціальну революцію, коли її огнищем стає Вели
коросів. В менш грандіозних, менш гострих формах се відчувалось і тоді. 
П о всіх своїх уступках “радикалізмові”, Драгоманов і тепер іще зістававсь 
на старій позиції, що “завдання марта” —  се добути політичну свободу, 
конституційні гарантії, а для України спеціально —  забезпечити її культур
но-національні вимоги, в питанні ж  соціальнім поки що вести тільки роботу 
підготовчу. Але в той же час він відчував, що українське громадянство не
переможно втягається в орбіту соціал-революційного руху, котрого провід
никами стали російські народницькі гуртки.

П ро секрет впливу їх на активніші і щиріші українські елементи він 
висловив в згаданих своїх писаннях цікаві гадки, які дають трохи інакше 
освітлення тій лаконічній фразі про залежність сучасного українського соці
ал-революційного руху від “великоруського народничества”, котру в цито
ваній статті 1887 р. (с. 131) він кинув в такій формі, що вона могла піддати 
гадку, ніби українці тут тільки пересаджували на український ґрунт се ве
ликоруське народництво. В своїх споминах він намірявся з  приводу віден
ських брошур ширше вияснити “відносини між українофільством 60-х ро
ків і російським народництвом 70-х рр.”, але не дійшов до сеї теми і обме
живсь тимчасовою заміткою: «Скажу тілько, що між ними не тільки нема 
принципіально!' незгоди, але що російські бунтарі-народники тільки пере
кладали на прозу і консеквентно приклали на практиці те, що українофіли, 
виховані на “Гайдамаках” і подібних творах Ш евченка, розказували в вір
шах та піснях. (Нагадаю, що у всеросійських бунтарів настольними книга
ми були Костомарова “Бунт Ст. Разина” й Мордовця “Гайдамаччина” і 
“Политические движения русского народа”). І тим, і другим однаково не
доставало європейської політичної школи, знання того, як в наші часи му
сить поступати освічене народолюбство. Через те між російські бунтарі- 
народники так багато кинулось, власне, української молодіжі, навіть такої, 
в котрій народолюбство було перше збуджено, власне, українофілами, як 
напр., в молодіжі чернігівській. Цій молодіжі практичний консерватизм 
старих українофілів (котрі на той гарячий час були зовсім без усякої полі
тичної програми) показавсь нічим, як тілько гіпокритством і полохливістю, 
а заходи коло національності, котрих українофіли не вміли оправдати ши
рокою культурною і політичною доктриною, показувались цій молодіжі 
формалістикою, не потрібного для “народу”, цього кумира українофілів- 
“хлопоманів” 60-х  рр., як і руських соціалістів-“народників”, але 70-х рр., 
і молодіж українська кидалась до російського руху, котрий тоді обіцяв
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скоре царство “народу”, та ще одягав свої обіцянки у принадні фрази 
космополітичного соціалізму. (Говорю: фрази, бо фактичного знакомства 
з соціальним рухом у Європі, а надто з  його зв'язком з політичними об
ставинами кождої європейської сторони не було й у руських соціалістів] - 
народовців)»1.

Н а жаль, Драгоманов не опублікував тих матеріалів про відносини, 
які існували на сім ґрунті між українськими і великоруськими діячами 
1860-х рр., і проби революційного співробітництва у себе і за кордоном1 2. 
Тим не менше зістається нам ясним духове, органічне споріднення револю
ційного великоруського народництва з таким же революційним народницт
вом українським, яке в 1840—1860-х роках виявляло більше свідомості й 
енергії і дійсно давало провідні ідеї великоруському, але в 1870-х рр. прояв
ляло менше активності, щирості й послідовності, ніж те. В сім от і лежав, 
кажу, секрет його сили над українською молодіжжю 1870-х рр., яка, очеви
дно, так само лякала Драгоманова, як і його правіших київських товаришів, 
і він на місце їх невдалого, на його погляд, формального, аполітичного 
націоналізму старавсь, з одного боку, противставити йому європеїзоване і 
політизоване українство, з  другого —  західноєвропейський, “правдивий і 
науковий соціалізм" на місце великоруських соціал-революційних утопій. 
В цитованих виривках ми бачили досить проречисті ілюстрації симпатії до 
нового соціал-революційного руху, навіть серед молодіжі галицької, най
більш далекої від великоруських впливів. З  сучасної кореспонденції можна 
вийняти чимало звісток про те, що й між галицьким селянством та мало-

1 “Спомини”, с. 104—106. В листі до Франка Драгоманов писав тоді ж, в 1888 р.: 
«Хиба російських соціалістів була в тому, що вони не були європейськими соціалістами 
(котрі не мислимі без культури і політ[ичної] волі), а були бунтарями-народниками. А  
бунтарство-народництво то й видумали, власне, українофіли ( “Гайдамаки”, “Бунт Ст. 
Разина” —  монографії Мордовцева) —  й подали й росіянам, котрі трохи помазали його 
Інтернаціоналом і Паризькою комуною (натяк на “Вперед”, очевидно). А  тим часом укра
їнофіли сучасної програми не дали, а гайдамацтва перелякались, і вийшло, що перші (укра
їнофіли) були гіпокрити, а другі щирі. Звичайно українофіли навіть не спорились з  росій
ськими революціонерами, а говорили: “Та й ми хочемо сього”, тілько не казали, як. Я  це б 
міг доказати документально, бо в мене єсть навіть українські бунтарські прокламації, котрі 
М.Вовчок і Ко. писали для Бакуніна і Нечаева» (II, с. 121).

2 В листі до Кониського, в тім самім часі, що в цитованім листі до Франка, Драгома
нов писав: “3  матеріалів... єсть у мене дещо про відносини українців до Герцена і Тургене
ва і т. ін. (та, на лихо, найбільше про Марка Вовчка, котра ще жива), про перші проби 
закордонного революційного видання українського, революційні] прокламації” (Листи  
до Франка, II, с 130). Очевидно, се, що, найбільш замішана в сім, Марковичка ще жила, 
стримало Драгоманова від публікації сих матеріалів. Не знаю, хто тепер ними розпоряджає, —  
я дуже б просив обізватись тих, хто до них тепер має приступ.
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міщанством ся революційна література, відповідно спопуляризована, зна
ходила симпатичний відгомін1. Транспортувалась вона і на Україну, але 
зараз не маю звісток про її поширення1 2. Не вважаючи на всі сердиті замітки 
Драгоманова про її утопізм і “балетність”—  про те, що вона не вказує 
конкретних, реальних доріг до начеркненого соціалістичного ідеалу, в данім 
моменті, очевидно, не можна було ставити справи конкретніше, ніж то ро
били цитовані вище брошури, і сам Драгоманов, коли заходився поставиш 
свою конкретну програму “європейського соціалізму в передмові до “Гро
мади” і в студії про Шевченка, на котру покликується, не дуже багато міг 
зробити в її конкретизації й приладженні соціалістичних гасел до українсь
ких обставин. Усім сим пояснюється, що й скептичні замітки Драгоманова 
не спинили сього “бунтарського” напряму, як не спинили “крики і доноси” 
галицьких Площанських і київських Ю зефовичів3. Навпаки, “бунтарсь
кий” напрям розвивавсь, і можна бути певним, що і проектована на 1876 р. 
закордонна часопись («український “Вперед”»), якби —  доволі припадко
во —  не перейшла на Драгоманова, мала б такий самий соціал-революцій- 
ний характер, як російський “Вперед” і віденські брошури.

1 Напр., Павлик пише восени 1876 р. до Драгоманова: «Мужики охолодли до 
Качк(овського) музи (до москвофільської агітації) та кажуть, що пишуть дурниці, або 
зовсім не понімають “за віру, вітчину, патріотизм” і т. ін. Зато з  усеї сили клоняться до 
того, що я їм говорив: я посилати буду хоть у кілька місць Галичини і видання Терлецько- 
го, їх поймуть сільські вчителі, як вже один писав до Франка, що хоче щось писати про 
свої сторони в дусі соціальнім. Я пишу до нього і посилаю йому видання київські, а сам він 
прислав гроші на ваше “письменство” і видання Терлецького» (себто віденські брошури). 
Сестра Павлика, тоді ще ледве освічена міщанка, пише братові в тім же часі: «Книжки ... 
від вуйка Василя ( “Пар[ова] машина”, “Правда”, “Бідність”) уже перечитала, то дуже 
мені сподобалися, бо то таки усе правда». Про Франкового приятеля Геника оповідає 
Павлик в пізнішім листі, що він мав у селян великий успіх своїми переповіданнями соціа
лістичних брошур, “котрі возив йому Терлецький, що мав на нього рішучий вплив” —  II, 
С. 91,119; III, С. 3 5 2 - 3 5 3  і Т.ін.

2 Про переправку віденських видань і II т. празького “Кобзаря” (поезій, заборонених 
в Росії) з  львівського складу (якийсь час для сього служила “Просвіта”) —  див. кореспон
денції Павлика, т. II, с. 98 , 100 і дд. Восени 1876 р. для сього приїздив до Львова брат 
Чубинського, котрий писав до Драгоманова російсько-українською мішаниною: “Цель 
моего поселения в Галиции есть, во-1-х, чтобы как можно больше отослать в Россию  
илегальних метеликив (віденських) і другий том Шевченка, во-вторых, чтобы между 
галичанами составить кружок или кружки, смотря по успеху, людей, здраво смотрящих на 
вещи и усвоивших украинофильские идеи”.

3 Драгоманов в листі до киян пише навіть, що В.Барвінський «ще давніми своїми 
виходками проти “московського нігілізму” в новому русі молодіжі справді приблизив його 
до російського нігіло-соціалізму більш, ніж цього, напр., хотів я» (с. 19). Але се, очевид
но, сказано в полемічнім запалі.
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II

В своїх “Споминах” Драгоманов пише, що за неприсутністю його в Києві 
в серпні 1875 р. подорож Подолинського і Терлецького туди в справі загра- 
ничної часописі не привела до остаточного полагодження справи: “М и пря
мо сказали О.Т(ерлецькому), що журнал немислимий без Драгоманова, а 
коли Др[агоман]ова нема тепер, то нічого про те й балакати”, —  сказали 
Др[агоман]ову кияни (с. 454). Н а жаль, сим якраз і кінчаться його споми
ни, і він не оповідає дальшого ходу справи детально. Але з його листа до 
киян і інших згадок в кореспонденції виходить, що офіціально справа була 
порішена “Комітетом дванадцяти на Подолі”, як зве його Драгоманов, ще 
перед його відставкою. Фактичним редактором намічено Терлецького, го
ловними співробітниками раховано “каторжників” —  групу, що витягала 
на собі “каторжну роботу” в “Киевском телеграфе”, а перед вакаціями зі- 
сталась без роботи, через те, що властителька “К [невского] телеграфа” віді
брала його від громади1*: се були Драгоманов, Зібер, Подолинський і Вол
ков. Н а матеріальне забезпечення, крім громадських фондів, наспіла ще ж е
ртва “євангельського юноші”, як його прозвали за сю жертву в громаді, —  
Якова Миколайовича Шульгина (братанича звісного Віталія Ш [ульгина], 
фундатора “Киевлянина”). Одержавши під той час невеликий спадок, він 
значну частину його передав Київській громаді на організацію закордонно
го видавництва і сам порішив виїхати за кордон, здається, не без заміру 
послужити сьому ділу. Робились заходи коло організації на Україні потай
них друкарень для революційної літератури. В листах Павлика надрукова
но рахунок видатків в справі закупна і переправлення на Україну такої дру
карні для Мальованого, що займався сею справою в Одесі1 2*, а з оповідань 
Ф.К.Волкова знаю*, що й сей “бунтар” виїздив в сій справі за кордон —  
переправити друкарню на Україну, і через се й опинився на еміграції.

Несподівана одставка з університету Драгоманова восени 1875 р. рап
том зробила його особу центральною фігурою в сих планах —  доволі над- 
програмово і для громади, і для нього самого.

Я згадав вище, що весь академічний 1874—1875 р. Драгоманов був 
захоплений планами ріжних наукових праць і доволі здалека стояв від усіх 
сих соціал-революційних планів, але став жертвенним козлом для всіх інси- 
нуацій і атак, з ріжних сторін, поведених на українство. Його присутність 
на згаданім всенароднім вічі в Галичі, скликанім в місяці серпні галицькими 
москвофілами, дала привід до ріжних брехень: що він виступав там з декла
рацією про відділення України від Росії і об’єднання з Польщею. Сі й усякі 
інші історії були подані до вух міністра освіти і самого царя, що саме тоді

1 “Спомини”, с. 344.
2 Листи Павлика, III, с. 25; “Былое”, 1907. VII, с. 195.
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приїхав до Києва. Попечитель ще перед вакаціями запропонував Драгома- 
нову просити відставки з Київського університету, що дало б йому мож
ність зайняти катедру в котрімсь іншім місті, навіть на Україні, але Драго
манов тоді відрікся. Тепер після сих нових інсинуацій його просто віддалено 
“по 3 пункту”, з  виключенням від усіх університетів України; разом з тим 
узято його під пильний поліційний догляд1. Тоді Київська громада запропо
нувала Драгоманову громадське утримання в розмірах дотеперішньої до
центської платні (1200 р[ублів]), з  тим, щоб він не бравсь за сторонні заро
бітки (вроді запропонованих йому посад в судівництві, в транспортній ком
панії і т[ому] под[ібне]), а віддавав свою працю українській справі. Д ра
гоманов спочатку не прийняв сеї пропозиції. Але тут виринула гадка —  пере
дати Драгоманову ведення проектованого закордонного видання, з тим, щоб 
він виїхав для сього за кордон. В своїм пізнішім (III) листі до киян, який мав 
на меті пригадати Київській громаді, що весь план закордонного видавництва 
був ділом київських громадян, і він, Драгоманов, тільки виконував їх дирек
тиви, він упирає в те, що ся пропозиція була йому зроблена київською органі
зацією, і що сам він, пам’ятаючи попередні невдатні проби з веденням “Киев
ского телеграфа”, дуже скептично ставивсь до нового плану, —  тільки in 
extremis [із значними застереженнями] прийняв сю пропозицію (с. 40). Але 
в своїй автобіографічній записці він писав навпаки, —  що в огляді на сподіва
ні репресалії против української] літератури в Росії, після спеціально визна
ченої для сього урядової комісії, він уважав необхідним продовжувати літера
турну роботу за кордоном, і зараз же став ладитись до виїзду до Австрії —  
зіставсь лише на кілька місяців, щоб докінчити розпочаті праці (с. 240).

Се не зовсім, очевидно, точно: з листа, писаного Драгомановим Бучин- 
ському, під безпосереднім вражінням події (25 .IX .1875), бачимо, що ні
яких особливих репресалій від нововизначеної комісії тоді не сподівались: 
Драгоманов висловляє надію, що робота комісії скінчиться фіаском. Він 
дійсно ладиться за кордон, але не так скоро: збирається пробути в Києві 
принаймні до весни, і потім їхати за границю, щоб “кінчати учено-літературні 
праці” (Буч[инський, с.] 329).

Настрій в Києві був бадьорий, навіть підвищений. Сподівались, що 
сербське повстання в Герцеговині, що саме тоді розгорялось, розіб’є новий 
“святий союз” трьох імператорів, пересварить Росію з  її союзниками і вона, 
втягнувшись у нову війну, в тім роді, як була Кримська, буде змушена піти 
на уступки домаганням суспільності —  дати конституцію. Українці збирали 
гроші для повстанців, їхали добровольцями до Сербії й Герцеговини з мрія
ми, що на сій визволеній землі можна буде організувати соціалістичну держа

1 Ся історія кілька разів розказана Драгомановим: в листі до Бунинеього з  2 5 .IX  
(с. 3 2 9 ), в “Громаді”, т. IV  (1 8 7 9 ), в “Автобіогр[афїї]”, с. 3 6 8  і дд.
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ву1. З  другого боку, вони вважали потрібним якнайенергічніше підтримати 
з свого боку російський революційний рух в натиску на уряд. Особливо 
дружній контакт між українськими і російсько-революційними кругами був 
в Одесі. План заснування «українського “Впереду”» за кордоном був од
ним з проявів сих тенденцій. Я  думаю, що й Драгоманов в сім моменті був 
щиро захоплений сими настроями, і якщо сам не запропонував свою послу
гу сьому планові, то, мабуть, не дуже опирався сій пропозиції.

Місцем видання намічалась Женева або Лондон; більшість “комітету 
12-ти” стояла за се, і Драгоманов, як каже, ледве виговорив право почати 
діло в Австрії, і тільки якби там цензурні умови показались занадто тяжки
ми, перенести видання до Женеви або Лондона. Видавництво, охрещене 
“Громадою”, мало виходити в кількох серіях, на українській і російській 
мові*. Основні принципіальні статті, з науковим обґрунтуванням, мали ви
ходити в формі “товстого” журналу, поруч того —  летючі листки на особ
ливо пекучі, біжучі питання і популярні брошури для інтелігенції й народу. 
«“Громада” будет издание раздвижное», як формулював се один з ініціато
рів. Основні принципіальні статті були розібрані між собою місцевими спе
ціалістами. Сам Драгоманов, не вважаючи себе спеціалістом по україно
знавству, брав на себе теми з  західноєвропейського життя, і з  сфери релігій
ної (против клерикалізму). Щ одо напряму, він, як каже, насилу одстояв 
ліберальний, а не бунтарський характер “Громади”: з усеї колегії дванадця
ти він, по його словам, був тоді, “мабуть, найменшим радикалом”, —  а про 
одесців і не казати: ті стояли на вповні революційній позиції (між членами 
української] організації був Желябов!)*. Товаришем Драгоманова в ре
дакції мав бути Терлецький, дотеперішній редактор віденських видань 
(III, лист до киян, с. 5 і дд., с. 20, 41 й ін.).

Дотепер, крім отсього оповідання Драгоманова, ми не маємо інших ві
домостей про сей цікавий момент. З  листів Я .Шульгина, які переховались в 
редакції “Впереду”, з перших місяців 1876 р., коли Шульгин жив у Відні, 
чекаючи приїзду Драгоманова, можна констатувати тісний контакт сеї ор
ганізаційної групи «українського “Впереду”» з старим “Впередом” росій
ським. Цікаво бачити українські ймення, які включились у сей революцій
ний ланцюг і фігурують в сій кореспонденції: Драгоманова, Зібера, Лесе- 
вича, Вовка, Подолинського, Терлецького —  і самого Як. Шульгина. Р о 
зуміється, се реєстр дуже неповний. М ожна б додати М альованого, 
Мик. Вас. Ковалевського, найвірнішого з  другів і помічників Драгоманова, 
Ол. Ол. Русова й багато інших1 2. Драгоманов при кінці року їздив до П е 

1 Про се оповідав .свої спомини Яр. Окуневський в “Літературно-]н[ауковім] віст-
нику”, 1902, XII.

2 Дуж е мало знаємо закордонну діяльність Вовка в сих роках; в своїх замітках 1907 р. 
( “Былое”, V I) він пише, що два роки, 1876—1878, був пенсіонером Київської громади,
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тербурга і одним з завдань сеї подорожі могло бути порозуміння з  тутешні
ми редакціями в справі статей і дописей, які мали служити підсобним засо
бом до невеличкої плати, положеної йому Київською громадою (1600 
руб[лів]). М оже, і справа паспортова, з котрою боялись труднощів, але, 
кінець кінцем, вона розв'язалась легко: пустили Драгоманова за кордон без 
перешкод. З  усних оповідань М .В.Лисенка пригадую деякі подробиці гро
мадських проводів, на яких держались дуже войовничі, революційні про
мови на адресу російського режиму, особливо П . Ігн. Житецьким. В лютім 
Др[агоманов] виїхав до Галичини з  поручениям, м[іж] ін[шим] передати гро
ші герцеґовинським повстанцям від українських комітетів —  київського і оде
ського: здається, для сього заїздив він на Угорщину (по дорозі до Відня).

З  сього побуту Драгоманова в Галичині я, на жаль, дуже мало маю 
матеріалів. Соціалістичний курс, узятий українцями з минулого року, зро
бив значні переміни в відносинах: придбав певних адептів, але настрашив і 
відкинув деяких давніших прихильників, між іншим і з-поміж “січовиків”, 
на котрих такі надії покладав Подолинський. Найбільше “поразив” нашу 
братію М.Бучинський, колишній герольд Драгоманова, описаний таким 
“впередовцем” ще в його екскурсії 1875 р. Він раптом змінив курс, одержав
ши на початку 1876 р. транспорт “Правди” ( “Хитрої механіки”) від Тер- 
лецького: завернув його назад і написав “грандіозне тьфу” на всі сі видан
ня, схарактеризувавши їх як “теорії, поставлені самою тупою із соціальних 
фракцій”, і, вичисливши ті параграфи австрійського карного кодексу, з  кот
рими входять вони в конфлікт, докоряв Терлецькому, що він зв'язав себе з 
такою справою і зробив себе її знаряддям. Терлецький відповів йому схвильо
ваним листом, де заявляв, що він уважає для себе честю послужити своєю 
поміччю, “на жаль, поки що тільки формальною”, популяризації М арксо- 
вих ідей, в дусі котрих написані видані брошури, оригінальні й перероблені 
з великоруського, і не завагається “не тільки голову свою, але й цілого себе 
із усею своєю будучністю і кар’єрою покласти під обух власті, коли того 
вимагатиме інтерес справи, котру я бороню”* 1.

Але в поміч захитаним рядам “січовиків” виступали нові адепти з львівсь
кого “Академічного кружка”, студентського товариства, москвофільського 
напряму*. Се один з дуже далекосяглих епізодів галицького національного 
життя, який мав велику вагу також і в історії українського соціалістичного 
руху. Д[рагомано]в ще торік звернув увагу на сю групу та його літератур
ний орган “Д руг” і, випробовуючи свою теорію, що докладніша знайомість 
галицької молодіжі, навіть москвофільської, з  новішою російською літера
турою, демократичною і народницькою, неодмінно зведе її на український

таким же, як Др[агоман]ов, і жив у Женеві як співредактор “Громади”; але, здається, що 
сею заміткою хотів він закрити свою дійсну революційну роботу.

1 Лист 6.1.1876, виданий Франком в альманасі “Січ”.
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народницький ґрунт1, послав туди весною 1875 р. “листа” в сім напрямі1 2. 
Притокою послужили статті “Друга”: “Новое направление украинской 
литературы”, в значній мірі навіяні статтями Др[агоман]ова в “П равді” і 
“Вестнику Европы” про взаємини української і великоруської літерату
ри. Др[агомано]в закликав галицьку молодіж москвофільську викинути 
“рутенщину”, котрої вона вживала в своїм органі, писати котроюсь ж и 
вою мовою —  великоруською чи українською, і безпосередньо, а не в 
перекладах на “рутенську мову”, знайомитися з  російською літературою. 
“Перейшовши як належиться нашу великоруську літературу, вони непре- 
мінно дійдуть до хлопоманії, а хлопоманія на малоруськім ґрунті —  се і 
єсть українофільство”. Сей рецепт не оправдав себе в дальшій історії га
лицьких відносин, але сим разом статті Др[агоман]ова (продовжені потім 
в першій половині 1876 р .) зробили сильне вражіння на галицьку моло
діж, і між членами “Круж ка” знайшлась група людей, досить або й дуже 
цінних, які під впливом їх зійшли на демократичний, народницький ґрунт, 
прилучились до українських течій і більш або менш тривко зв'язались і з 
соціалістичним рухом.

Перший і найбільш тривко зв 'язався з  ним, а особливо з особою 
Др[агоман]ова, Михайло Павлик, тоді студент другого року філософії, з  
вільнодумної селянської чи міщанської сім'ї з  косівського передмістя М о- 
настирища, духовий вихованець попа-народолюбця Ів. Білоуса, стихійний 
селянський соціаліст. Він тоді заробляв при редакції “Друга”, познайомив
ся з Др[агомано]вим, коли той зайшов до читальні “Акад[емічного] круж
ка” з А .З акли н ськи м  в переїзді через Л ьвів  (1 8 7 6 )3, розпочав з 
Др[агомано]вим кореспонденцію іменем редакції з  приводу його пропози
цій (перший лист його маємо з  квітня 1876 р.), потім перейшов на особисті 
зносини, став шукати в нім моральної і матеріальної помочі, зробився вір

1 Слово “народницький” я вживаю не в тім специфічнім значінні, яке воно вибрало 
під перами деяких великоросійських ідеологів, вроді Кабліца-Ю зова ( “Интеллигенция и 
народ”) і тим збридилося багатьом (Др[агоман]ову в тім числі, котрому після сього смер
діло і слово “народ”, відгонячи містичним розумінням сього “народу”), —  а в тім, як воно 
вживалось спочатку, однаково з галицьким “народовством”, —  що теж потім зійшло на 
партійну марку.

2 Всі три “листи” («Письма в редакцию “Друга”») передруковані при II т. Листів до  
Франка. Перший лист вийшов в №  11 “Друга”, з  1 (13) червня 1875 р., з  заміткою, що 
отримано його “перед кількома неділями”.

3 Пор. Павлик, II, с. 63  і 272 . Саме тоді, чи, може, трохи перед тим Драгоманов дав 
свій другий лист до ред[акції] “Друга”: він надрукований в №  5, з  1(13) березня 1876, з  
приміткою редакції, що одержано його “перед 3 місяцями”. Коли покладатись на се озна
чення, виходило б, що Драгоманов послав його ще при кінці 1875 р. і, переїздячи через 
Львів, міг поінтересуватись, що з  тим листом сталось.
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ним і безмежно відданим учеником і пропагандистом його писань, ідей, пла
нів —  як у львівських студентських гуртках, так і в тих селянсько-міщансь
ких кругах, в яких обертався дома. Тут теж знайшов гарячих адептів і про
повідників соціалістичних і радикальних ідей. Передусім такими стали його 
сестри Анна і Параска —  героїні безконечних політичних процесів, котрі 
вони переносили з величним стоїцизмом; індивідуальності далеко сильніші 
й яскравіші від свого брата, тільки наслідком галицької мізерії вони не віді
грали ширшої політичної ролі, для котрої були сотворені, але пропагандист
ками нових ідей в своїм кругу були невтомними і впливовими (з  них П ара
ска скоро вмерла, Анна, скільки знаю, —  працює й досі). Сам Михайло 
Павлик, людина невеликих здібностей —  і досить не соціальної вдачі, свої 
слабші сторони (котрі зробили його доживотною карою Др[агоман]ова, на 
яку він не раз гірко жалівся в своїх листах) викупав незвичайним завзяттям 
і витривалістю, з котрою він старавсь опанувати ідеї й вказівки свого учите
ля та проводити в своїй діяльності й писаннях. В відповідь на його нарікан
ня на трудні обставини життя і неможливість мати спокійний кут для праці 
Др[агоман]ов запроектував йому в червні 1876 р. наймати за гроші його, чи 
Київської громади, помешкання, котре могло б служити заразом пристано
вищем для людей, приїжджих з України, з громадськими дорученнями 
(П авл[ик], II, с. 44). Се було не дуже конспіративно і наробило потім ріж- 
ної біди, але зробило Павлика громадським (а особливо драгоманівським) 
пенсіонером і посередником між драгоманівською групою і українськими 
соціалістичними і поступовими громадами, і взагалі в сих перших роках своєї 
діяльності, поки піднялись інші, більш талановиті робітники, Павлик був 
дуже цінним і впливовим пропагандистом нових ідей в Галичині1.

Будучий великий талант, поруч нього, довго зістававсь невідгаданим —  
в особі Павликового товариша, молодшого від нього на один університетсь
кий курс —  Івана Франка, котрий також пристав до редакції “Друга”, 
вступивши до університету, хоч не був москвофілом, як Павлик, а для того 
тільки, щоб мати приступ до редакції й її книжок1 2. Він тільки здалека бачив

1 Див. його оповідання —  трохи хвалькуваті —  про “фурори”, які викликали його 
відпити в львівських кругах, в II т. листування.

2 Тимчасом як Павлик любив підчеркувати, що він ніколи не був народовцем, а під 
впливом Драгоманова просто від москвофільства перейшов до соціалізму, —  Франко, 
навпаки, заявляв, що з  москвофільством не мав ніколи нічого спільного, і зв ’язок його з 
“Другом” був цілком припадковим. (Див.: Переписка Драгоманова, с. 2 0 ) . Павлик дійс
но признає, що Франко був уже в гімназії (Дрогобицькій, з  котрої прийшов 1875 р. до 
Львівського університету) народовцем, хоч і не глибоким —  писав фонетичним правопи
сом, на чім се народовство кінчилось тоді у багатьох (II, с. 5 7 ). Д о  нових ідей спочатку 
ставивсь неприхильно, як переказує його “тогідні” (1875) гадки в наведеній в тексті цита
ті Павлик (II, с. 9 6 ) , і тільки під впливом нового руху, перед в якім вів Павлик, “перейняв
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Драгоманова під час його переїзду через Львів, і аж  рік пізніше, з поч[атку] 
1877 р., почалось його листування з  ним: коли Павлик сидів в арешті й 
Ф ранко —  один з товаришів опікувався ним, але сі листи досі не видані* 1*. 
Ф [ран]ко не йшов так сліпо за Драгомановим, як Павлик, і взагалі, вважа
ючи себе з  покликання поетом передусім, менше віддававсь соціалістичній 
пропаганді, хоча й зсолідаризувався з  новим рухом, який “незамітно, але 
сильно”, як висловлювавсь Павлик, ширився між молодіжжю, підіймаючи 
серед неї спасенний бунт не тільки против клерикальної диктатури, але й 
против “патентованих народовців” з старшої Генерації. О т що писав П ав
лик Драгоманову восени того року (2 .Х І.1876):

«Нові гадки йдуть межи молодіж незамітно, але сильно, так що молода 
партія (народовці) явно вже каже, що львівські народовці далеко лишились

тоті гадки” (с. 9 2 ). Мушу, одначе, завважити, що відзиви Павлика про Франка треба 
приймати все з певною обережністю: у нього до Франка зісталось на ціле життя непереможне 
суперництво, яке часто переходило в сторонничість і навіть ворожнечу, яка непокоїла й 
самого Драгоманова, хоч теж дуже скептично настроєного до Франка. Взагалі відносини 
сеї трійці: Драгоманов—Павлик—Франко, для котрих, на жаль, мусимо користуватись 
головно листами Драгоманова і Павлика, бо Франкових видано дуже мало, —  се тема 
глибокого психологічного інтересу, не тільки що історичного. Я  не можу заглиблюватись 
до сеї теми на сім місці, але мушу коротко зазначити свій погляд, бо від нього залежить 
становище того матеріалу, котрим нам приходиться користуватись в сій статті. Талантом і 
ріжносторонністю Д[рагомано]в значно перевищав Павлика, а Драгоманова —  Франко, 
але ріжниця в літах і становищі не давали змогу сього відчути відразу. Драгоманов тільки 
під 1890-ті роки нарешті переконавсь, що Франко —  “талант!” А  доти се був для нього 
тільки здібний, але дуже недисциплінований ученик, для котрого він не жалував прикрих 
і обидливих лайок за його “скоки”. Павлик, найбільш обмежений і бідний здібностями, 
був найбільш витривалим і твердим в вірі —  в тих гадках, які головно засвоїв у Драгома
нова. З  презирством осуджував він “дволичність” Франка, і так само міг би читати мо
раль і свому учителеві, який також в свідомості свого духового багатства “сіяв на всі 
вітри”, і тільки глибокий, просто релігійний пієтизм, котрим Павлик був перейнятий до  
Драгоманова, стримував від критики його самого. Але до Франка вони були обидва безпо
щадні, і се псувало відносини Франка до Павлика, а часом викликало і на Драгоманова 
гнів, котрому дав Франко вираз в передмові до І тому свого листування з  Драгомановим.

1 «...Михайла Драгоманова бачив я уперве десь у початку 1876 (надр., хибно: 1886) р., 
коли він, емігрувавши з  Росії, їхав до Відня. Я  бачив його тілько коротку хвилю в авдито- 
рії Ом. Огоновського в університеті; Огоновський своїм псевдокласичним стилем дякував 
йому за те, що “зволив почтити його авдиторію своєю присутністю”, а по його відході мав 
Драгоманов до кружка молодіжи, який обступив його (я не був між ними) сказати, що 
скільки бував по Росії і Европі, а таких глупих викладів, як у Львові, не чував ніде. З а  
весь час побуту Драгоманова у Відні я не мав з  ним ніяких зносин». (Передм[ова] Франка 
до листів, І, с. 6 ) .  Про візиту Д[рагомано]ва на “Бесіду”, на відчит студ[ії] Литвиновича 
про Сербію* —  Записки Н[аукового] тов[ариства ім.] Ш евч[енка], т. 55, Н . Х р ., с. 14.
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позаду науки, і бачить, що треба вчитися. Дольницького б не пізнали, Ф р а
нка також. Він хотів, було, відібрати собі життя, що таке уперед думав і 
писав, і казав, що у сім винен Дольницький. Той чоловік (Ф ранко), що 
казав мені тоді: “Я  не думаю писати по-хлопськи за хлопів, для хлопів”, 
тепер зовсім перевернувся, побачити можете із “Друга” (псевд[онім] М и
рон). Дольницький відтогді, кажуть, став задумуватись, як прочитав слу
чайно мій перший лист до вас, де я писав, що він говорить про усе, а ні одної 
книжки не бачив (Бєлінського, Драгоманова, Чаадаева і т. д .) —  і той 
чоловік, що на смерть заївся зо мною тоді за попів, приходить потому до 
мене перепроситись, і у вакації вже не то думає... А  другі ще дужче зміни
лись. Аевицький [пізніший редактор “З о р і”] ївся зо мною тогді спочатку 
на смерть, а тепер мене найдужче любить, згадує про це і каже не дивува
тись, бо він зріс межи твердими попами. А  другі, навіть нові, далеко вже 
відбігли від львівців. Белей, що переводив Еркмана-Ш атріана у “Д рузі”, 
переводить тепер разом з Мандичевським (він приїхав із Відня, на 4-й рік 
прав) статтю з французької] “Revue” про соціалізм —  оба трохи вміють, 
то борзо вправляться... Ви знаєте, що вас не люблять народовці-львівці, —  
але, каже Белей: “Зато  ми його любимо”» (II, с. 97).

Драгоманов приїхав до Відня в перших днях березня1 і застав там з 
ближчих товаришів Ост. Терлецького і Я .Шульгина, у котрого й замешкав 
тим часом, чекаючи сім’ї, яка приїхала тільки в червні, з  В.Беренштамом1 2. 
Розглянувсь зараз у тім революційнім матеріалі, який проектувався до ви
дання3. В роботі застав згадану брошуру Волховського*, против котрої, як 
знаємо, доволі гостро виступив, віщуючи їй конфіскату і настоюючи на тім, 
щоб попропускати з неї небезпечні місця; але Терлецький відповів на се, що 
не має права робити в брошурі змін, а, зрештою, певний, що вона й так 
пройде. Вона пішла, таким чином, в світ в своїм первіснім “бунтарськім” 
вигляді, але щодо інших, ще не відданих до друку, брошур, Драгоманов, 
очевидно, поставивсь рішучіше і не хотів дальше сього бунтарського напряму. 
В такім напрямі він, очевидно, зараз же повів кореспонденцію з Подолинсь- 
ким, проектуючи йому випустити нове видання брошури “Про бідність”: ду
маю, що в портфелі була також друга брошура П[одолинськ]ого “Про хлібо
робство”, котру Драгоманов уважав потрібним зробити більш інформатив

1 В листі, писанім Як. Шульгиним з  Відня 28  лютого, приїзду Д[рагомано]ва споді
ваються на найближчім тижні. 4 березня Драгоманов уже пише з  Відня, заїхавши до 
Шульгина.

2 Павлик, И, с. 33.
3 “Вперед”, с. 2 3 —24 —  Драгоманов звиняеться перед “впередчиками”, що не міг 

переглянути справленого тексту “Хит[рої] механіки”.
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ною, науковою, і бравсь переробити й доповнити в сім напрямі. Я  догадуюся 
з того, що вже літом Драгоманов вів переговори з “Впередом” про те, де б 
його зручніше видати нове, поправлене видання “Бідності”1, і доволі скоро 
потім, разом з  брошурою Драгоманова ( “Про те, як наша земля стала не 
нашою”) вийшла доповнена і перероблена брошура Подолинського “П ро хлі
боробство”. Міркую з того, що зараз по приїзді до Відня Драгоманов спи
сався з Подолинським і дістав його принципіальну згоду на переробку1 2.

Подолинський в тім часі заходивсь кінчити свою медичну освіту і за 
сею роботою, очевидно, трохи відійшов від товариства. Серед “впередчи- 
ків” про нього ходили чутки, що він зіставсь добровольцем у Герцеговині 
(він їздив на Балкани попереднього року), а Шульгин, направляючи їх, 
писав, що він працює в своїм маєтку, —  організував там велику лікарню, 
сам лікує в ній і вчить дітей і дорослих; розуміється, що дозволу відкрити 
школу він не брав, однаково не дозволили б, —  такі штуки йому вдаються: 
“помагають аристократичні зв ’язки і тільки йому одному властивий такт —  
нікому іншому се, розуміється, не пройшло задурно”. Очевидно, і російські 
й українські приятелі загубили зв’язок з Подолинським, і звістка Ш ульги
на, дуже інтересна, мабуть, описувала його заняття з попередньої осені. 
Тільки при кінці лютого Терлецький дістав від нього листа з  Вроцлава (Б р е
слау), що він там ладиться до докторських іспитів, хоче їх здавати в маї, й 
потім просто поїде в Україну ( “Вперед”, с. 12 і 18).

1 Листи Драгоманова з  20  і 28  мая 1876. —  “Вперед”, с. 26  і 27.
2 Про сю свою редакційну роботу над брошурами Подолинського Драгоманов писав в 

III листі до киян: “Навіть С.Подолинський прощав мені, коли я викидав такі фрази (себто 
“поклик до оружжя”), перероблюючи його брошури “Про бідність”, “Хліборобство”
(с .2 3 ) .

Се треба мати на увазі, оцінюючи відзив Драгоманова про його відносини до П одо
линського в “Споминах”, де він занадто вже зводить до мінімуму свої впливи і зв’язки, з  
огляду на брудне обвинувачення батьків Подолинського, що він збивав на бездоріжжя і 
матеріально експлуатував їх сина (про се нижче): «В справі відносин моїх спеціально до 
С.Подолинського, про котрі навіть напечатано лист його батька в “Русской старине”, я 
мушу сказати, що С.Подолинський ніколи під моїм впливом, власне, не був. В 1870 р. я 
бачив ного раз чи два в Києві, в одному кружку молодіжі, де З ібер  читав свої реферати 
про Маркса; потім я в початку 1873 р. дістав од нього з  Цюриха лист, в котрім він прохав 
у мене згаданий реферат про Шевченка, далі він мені прислав літографовану програму 
“Впереду”, на котру я послав свої уваги, не згідні з  многими точками загальними і спеці
ально в польській справі. Про се ми спорились не раз і в Цюриху, але С.Подолинський 
зоставсь “впередчиком” досить переконаним. Опісля вже він починав зближатись до моїх 
поглядів, але наші публічні взаємини були більш у тому, що С.Подолинський поручав мені 
друкувати його готові праці, котрі я іноді мусив місцями поправляти —  в якому смислі, чи 
гострішому, чи в поміркованішому, читач побачить в свій час. На друк тих своїх праць 
С.Подолинський висилав мені гроші по рахункам типографій» (с. 186—187).
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Тим часом зловіщі пророцтва Драгоманова сповнились в повній мірі: 
віденська прокураторія сконфіскувала “Правдиве Слово” і видала процес 
його видавцям: Ост[апу] Терлецькому і власникові “Болгарскої друкарні”, 
де її видрукувано, —  Янкові Ковачеву. Пішло все дуже скоро —  12 квітня 
поліція вже забрала з друкарні весь запас брошури, який знайшла там: 2850 
примірників1. Після свобідного виходу і розповсюднення попередніх бро
шур се була зовсім несподівана прикрість; говорили, що приводом був до
нос москвофілів, котрі й спрепарували тенденційно-невірний переклад сеї 
брошури для прокуратори’ ( “Ви, певно, знаєте, що бюро перекладів з русь
кого у Відні й досі в руках москвофілів”, —  додає Драгоманов —  III лист, 
с. 18). Переклад справді був скандальний, і на його тенденційних перекру
ченнях головно й опер свою оборонну промову на процесі Терлецький, а 
поза тим доводив, що брошура зовсім вірно представляє становище селян в 
Росії.

Процес —  се був перший соціалістичний процес в Австрії: ся честь 
припала нашому скромному соціалістичному гурткові —  скінчивсь суд оправ
данням обжалуваних. Терлецький, як видавець, тримавсь під час процесу 
зовсім гідно, ставши на своїм науковім ґрунті —  реальної історії скасування 
кріпацтва в Росії; прокуратор і трибунал, натомість, старались звести пи
тання на перспективи соціалістичної пропаганди в Галичині і те вражіння, 
яке могла б тут зробити брошура. Се була доволі невдячна матерія, супроти 
того, що брошура говорила про специфічно російські обставини, і присяжні 
висловились против обвинувачення. Але конфіската брошури не була з н е 
сен а, і се послужило важною вказівкою для адміністрації і для всяких де- 
нунціантів-добровольців на будуще. Три попередні брошури, пропущені в 
Відні, були слідом сконфісковані львівською прокураторією, і почалась вза
галі нагінка на соціалістів.

В українськім віденськім гуртку перспективи, відкриті конфіскацією 
“Правдивого Слова”, відразу були оцінені і навіть, можливо, —  переоціне
ні. Терлецький і товариші після сього інциденту вважали видавання україн
ської соціалістичної часописі в Відні неможливим, навіть друкувати брошу
ри вважали рисковним. Драгоманов мусив вернутись до старої альтернати
ви, передбаченої ще в Києві: вибирати між Лондоном і Женевою. Він спи
сався в сій справі з товаришами, які були за кордоном, і вони з сим згоди
лись1 2. З  місяця маю маємо листи Драгоманова до лондонської редакції “Впе- 
реду” з  запитанням, чи не можна б там друкувати нове видання “П ро бід
ність”, тому що в Відні вже не можна; він розвиває аргументи за Лондон і

1 Звістки про конфіскату й процес у Франка “Ост. Терлецький”, с. 29 , початок судо
вої промови ОЛерлецького —  Листи до Франка, II, с. 370.

2 Лист до киян, с. 6 —7.
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Женеву: “в Женеві забагато компатріотів”. Лондон —  задалеко “від бра
тів”. Спинились на Женеві. В Відні Драгоманов надрукував тільки невели
чку російську брошуру: “П о вопросу о малорусской литературе (П ансла
визм, панруссизм и панмалоруссизм)”: але виладив «третій лист до редак
ції “Друга”»1, надрукував в “Neue Freie Presse” статтю про царський указ 
против українського слова, і потім за осінь вибрався до Женеви. Сюди йому 
“в поміч” слідом вислано незабутнього Антона Ляхоцького, в історії укра
їнського письменства звісного звичайно під іменем Кузьми1 2*. Він б,ув постав
лений до друкарської штуки —  складати українську соціалістичну літера
туру. Так був положений початок женевської “друкарні Громади”, котра, 
одначе, складалась з набору черенок, які “Кузька”, вискладавши, на плечах 
відносив до машини в справжній друкарні.

1 Він надрукований був в №  13, з  1 (13).VII, з  заміткою, що одержано його “сими 
днями”.

2 Я  поставив в лапки слово “в поміч”, тому що “Кузьма” був доволі сумнівним поміч
ником Драгоманову, з  котрим його зв ’язала химерна доля. Пок[ійний] Ф .К .В овк опові
дав з  великим гумором в моїй хаті компанії, яка зібралась тоді з  приводу святкування 
Лисенкового юбилею у Львові, про те, як Кузьма попав в українські емігранти. Скільки 
пригадую, сталось се ніби так, що канцелярист Ляхоцький сидів в участку, зовсім не за  
політику, в однім часі з  українцями, в тім числі і з  Вовком, котрого рішено було викрасти, 
аби не дати його заплутати в серйозний політичний процес; коли Вовк з товаришем] 
тікали, Ляхоцький теж рішучо заявив, що він мусить тікати з  ними, і прийшлось його 
забрати й вивезти разом за кордон. При кінці 1876 р. він приїхав до Львова разом з  
українським революціонером Ястрембським, під назвою Куртієва. Заїхали до Павлика і 
були тут арештовані, наслідком арешту “Сашечки” Черепахина, що довго сидів у Львові з  
транспортом книжок від Драгоманова на Україну, розжичивши між емігрантами гроші, 
дані йому на дорогу, і, кінець кінцем, звернув на себе увагу поліції, котра потрусила його, 
витрусила листи, почала хапати емігрантів, а в кінці взяла і їх “пристанодержателя” П ав
лика. Серйозного нічого з сеї справи їй не вдалось витиснути, і сей перший пополох бага
тий більш комічними, ніж трагічними епізодами. В листах, виданих Павликом, є досить 
сих комічних елементів на Грунті українсько-галицьких непорозумінь. Додам маленький 
анекдот зі слів Ф .К.Вовка, як Черепахину навздогін була послана записка, щоб він не 
забув “гвоздик”, цвяшок, котрим прибита була бляшка з захованим під ним потайним 
листом, а поліційний перекладчик зрозумів се “не забудьте гвоздик”, квіток, і, добачивши 
в тім зверхглибоку конспірацію, доводив до відчаю бідного “Сашечку”, взагалі людину 
наївну і Богові духу винну в політиці, своїми допитами про сі “гвоздики”. В березні П ав
лика і Ляхоцького випустили, і Ляхоцький поїхав до Женеви, місяць пізніше визволено і 
Черепахина з  Ястрембським. Черепахин потім довго жив в Швейцарії, а Ястрембський 
вернувсь на Україну, був засланий на Сибір і згинув там під час одного з арештантських 
бунтів. Додам, що в сім провалі Драгоманов винуватив російських революціонерів і дуже 
його жалував ( “большой ерунды натворили соотечественники и разбили весь мой план 
склада книжного, а всероссийская манера сейчас распоряжаться по-губернаторски и д е 
лать третий шаг, не сделав первого” —  “Вперед”, с. 3 4 ).
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Літературна робота лягла виключно на Драгоманова і довго не могла 
наладитись. З  старих приятелів був в Ш вейцарії Зібер, а з ним у Драгома
нова співробітництво не наладилось, не вважаючи на дуже велику особисту 
приязнь: чи були тому причиною принципіальні ріжниці між марксизмом 
Зібера і анархічним федералізмом (прудонівством) Драгоманова, чи якісь 
інші обставини, не можу судити. З  інших “каторжників” з “Киевского те
леграфа”, які стали осередком женевського соціалістичного [гуртка], які і 
винесли на собі женевську літературну і політичну працю, помагав Драго- 
манову поки що тільки на віддалі Подолинський, що пересидів 1877 р. го
ловно в Києві, зайнятий своїми особистими справами, і Вовк, що докінчу
вав працю над виданням празького “Кобзаря”, а заразом, як сам каже (вище, 
с. 141—142), рахувався співредактором “Громади”, на місце Терлецького, і 
діставав таке, як і Драгоманов, утримання від киян. Н а місці, в ?Кеневі, 
Драгоманов застав гурток анархістів-бакуністів, т. зв. групу “Работника”, 
першої робітничої революційної часописі, що виходила від 1875 р., але ур
валась весною 1875 р. Се були люди з доволі широким федералістичним 
світоглядом і з  деякими симпатіями чи розумінням українства (з їх друкарні 
вийшла українська “Золота грамота” для чигиринського бунту*). У Драго
манова з  ними зав'язалось і літературне, і технічне співробітництво (особ
ливо приязні відносини з  Мих[айлом] Жуковським). Але се не заступало 
потреби в українськім гуртку співробітників, котрі б не тільки розділяли 
роботу, але й ділили відповідальність за неї. В своїм проспекті “Громади”, 
долученім до “Переднього слова”, що подається нижче1, Драгоманов ви
словлює винесене з зробленого досвіду переконання, що для скільки-не
будь доброго ведення задуманого видавництва треба б принаймні п'ятьох 
людей, котрі не тільки писали б, але й підписували свої праці, бо “війна 
потребує людей, котрі б виступали з одвертим видом і були готові на все”, а 
обставини у Росії після 1876 р. зложились так, що “усяке українство, навіть 
найсмирніше, стало “на воєнний стан”. З а  недостачею такого гуртка Д ра
гоманов уважав можливим все, що писав, писати тільки від свого імені, як 
свої індивідуальні гадки, приймаючи на себе одного відповідальність за них.

П о приїзді до Женеви Драгоманов випустив нове, “очищене від бун
тарства”, видання “Бідності” Подолинського п[ід] заголовком] “Про ба
гатство і бідність” (брошура ся потім була видрукувана по-польськи і біло
руський потім другу брошуру Подолинського “Про хліборобство” і пара
лельно свою: “П ро те, як наша земля стала не нашою”. Сі три брошури, 
зв ’язані в одну серію ( “розмова перша”, “розмова друга”, “розмова тре
тя”), з фіктивним іменем “Липського” як автора, становили маленьку ен
циклопедію українського селянського соціалізму або, як означав се Драго-

1 В нашім передруку сей проспект упущений, він займає с. 9 7 —101 оригіналу.
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манов, в згаданім проспекті громади —  “книжечки для громад мужиць
ких”, які мали становити популярну серію “Громади” —  “писану для мало
письменних людей”. М ала бути тут ще четверта книжечка “Про те, як хлі
бороби без землі зостались”, котру Драгоманов анонсував як готову вже 
для друку в згаданім проспекті 1878 р., але вона не з ’явилась. П о сім, по 
його плану, мусив піти “такий же круг про ремесло і фабрики” —  він був 
заступлений пізнішою працею Подолинського “Ремесла й фабрики на Укра
їні” (1880).

Я к другу серію “Громади”, “писану для панської публіки всеросійської 
і всеслов’янської”, Драгоманов в згаданім проспекті рекомендував свої бро
шури, випущені протягом 1876—1877 рр.: “П о вопросу о малорусской ли
тературе” (віденське видання), “Турки внутренние и внешние”, “Внутрен
нее рабство и война за освобождение” і “Детоубийство, совершаемое русс
ким правительством. Женщины московского процесса социалистов”. В сих 
брошурах, як він їх характеризував, “розбирались справи українські по зв ’я з
ку з всеросійськими й всеслов’янськими, або справи всеросійські і всесло
в’янські з погляду українського громадівця”: відкривали контраст визволь
ної слов’янської програми Росії в політиці заграничній з  її внутрішньою 
неволею. Сі брошури Драгоманов просив земляків прийняти за початок 
“Слов’янської громади”, яка мала виходити поруч властивої “Громади” для 
висвітлення українського питання в перспективі “всеслов’янської федера
ції”, котру женевське видавництво ставило як постулат українства (див. 
“Переднє слово”, нижче). Мусимо пам’ятати тодішні настрої: війну за сло
в’янське визволення, питання про дальшу долю слов’янських народів та їх 
внутрішній лад, які Драгоманов хотів використати для пропаганди ідей сло
в’янського соціалістичного федералізму. Для І т. “Слов’янської громади” в 
1877 р. вже надруковане було вступне слово й інформаційна статейка про 
сербів ( “Де серби живуть тепер і де жили попереду”), але Драгоманов чо
мусь передумав, в згаданім проспекті заповів на першу статтю «перегляд 
стану українців серед поступових гуртів найближчих їхніх сусід[ів]: “Істо
рична Польща і народовства (очевидно: народності) руські”»1. Ся тема, 
одначе, оброблена ним була значно пізніше і в іншім зв ’язку, проектована ж  
“Слов’янська громада” так і не появилась. Н е знаю, на чім розбився проект: 
найскорше, мабуть, на фінансовім питанні, бо всеслов’янських інтересів 
Драгоманов не стратив*.

Довго не витанцьовувалась і головна українська “Громада”. Др[аго- 
ман]ов приготовив для неї велику студію про шкільну справу на Україні і 
випустив її окремою відбиткою в 1877 р. ( “Народні школи на Україні серед

1 Можна думати з заголовку, що стаття мала бути українська, взагалі ж  Драгоманов 
допускав під сим заголовком “С л о в ’янської] громади” “книжки на всякій слов’янській 
мові” (проспект).
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життя й письменства в Росії”, с. 152). Вовк зладив хроніку українського 
життя, по газетам останнього року і всяким листовим і усним відомостям; 
першу частину її теж випущено як відбитку того ж  1877 р., решта лежала та 
й лежала —  покійний, як оповідав мені потім, мусив її безконечне число 
разів підновляти й відсвіжати —  друга частина її появилася тільки в 1882 р., 
а в цілості вона так і не була використана —  в кождім разі не закінчена. В 
згаданім проспекті пояснялось, що в першу чергу подаються вибірки з га
зет, а систематизація великого матеріалу, що приходив в виді кореспонден
цій з  України, відкладалась на пізніше. Свідомо на боці полишено матеріал 
галицький, —  мовляв, він буде освітлюватися в львівській соціалістичній 
часописі “Громадський друг”, а Угорську Україну поки що зіставлялось зо
всім, через недостачу матеріалу, —  тим часом Др[агоман]ов відсилав ціка
вих до своєї віденської брошури “По вопросу”, а також була ним надруко
вана статейка про становище українського селянства на Угорщині по-фран- 
цузьки, в женевськім соціалістичнім] органі “Le travailleur”, 1877 р. ( “Les 
paysans russo-ukrainiens sous les liberaux hongrois”), потім по-італійськи в 
“Rivista Intemazionale del Sozialismo”.

Саму “Громаду” затримувано, очевидно, чекаючи програмних, провід
них статей ( “монографій”), обіцяних київськими авторитетами, а також 
обіцяної белетристики. З  белетристики прийшла, одначе, тільки доволі сі
ренька повість Мирного “Лихі люди”, котру Др[агоман]ов надрукував і 
випустив як відбитку з  третього (!) тому “Громади”; очевидно —  для пер
шого виступу сподівавсь чогось сильнішого з  обіцяного, але воно не прихо
дило1, як і розібрані киянами “монографії”. Н а сі “неустойки” літературні й 
грошеві гірко скарживсь потім Др[агоман]ов в своїм листі до киян, виправ- 
дуючися з  женевської безплановості:

«Взявсь же я за “Громаду” тільки тому, що мені виразно обіщали люди 
(з  Вас), не безвусі, а, власне, “Христових годів” (інші навіть і Петрових), 
а вийшло так, що перші ці люди і дезертували з поля битви, на котрому я, 
по їх показу, протрубив атаку... Я  винен, що “Громада” виходила томами, 
винен, що, “не порадившись з Вами”, перейшов з Відня до Женеви й т. ін. 
Та ж  форма “Громади” була придумана в славному комітеті дванадцяти на 
Подолі; томи були придумані, власне, для того, щоб перше оснівно виясни
ти принципи науковими статтями, котрі й взялись писати добродії X . У. Z . 
і т. д. (хочете, щоб я назвав імена й заголовки?). Після томів були положені 
листки (я й видав один в 1878 р1 2., в самий гарячий час, а все-таки не полу
чив і для листка ні стрічки од членів комітету ініціативи). Коло томів бро

1 Мабуть, чи не “Воли” Мирного призначались на першу збірку (т. II) —  лист до  
Огоновського про се (Переписка, с.168), на жаль, видрукуваний з прогалинами.

2 Се перший і єдиний «Листок “Громади"», №  1 з  статтею Др[агоман]ова “Коли 
битись, то не миритись”.
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шури для інтелігенції й народу. Один з ініціаторів придумав і формулу для 
всіх цих публікацій: “Громада будет издание раздвижное”. Я к тільки я пе
реступив границю, “раздвижные” публікації печатались (я навіть прибав
лю, що вони то, напр., брошури “Я к наша земля”, “Турки внутренние] и 
вн[ешние]” і т. д. мали найбільше ходу в публіці з  усіх наших публікацій). 
Задержалась тільки публікація томів “Громади”, бо мене цілий рік водили 
обіцянками прислати праці, а потім я мусив сам писати їх половину, а в 
другій —  помагати складувати зовсім сирий матеріал. І для того, і для дру
гого я мусив учитись, бо пам’ятаєте, я по вговору мав писати статті по єв
ропейським] [і?] [квадратні дужки і знак питання М.Грушевського. —  
Упор.~\ релігійним питанням, а всю українологію обіцяли писати спеціаліс
ти, в котрих я тільки що хотів вчитись як школяр, перед тим, як мене висла
но видавати “Громаду”» (с. 6).

Підвели також і галицькі співробітники. «Ні один січовик, навіть з тих, 
котрі взяли гроші (замічу, немалі)1 за працю в “Громаді”, не дав їй нічого, і 
навіть не підміг їй нічим», —  жалівся в однім з пізніших листів до Ф ранка 
Др[агоман]ов, вичисляючи всі галицькі прогрішення (І, с. 59). Черепахин, 
який приїздив до Відня і Львова зимою 1876—1877 рр. в справі організації 
нелегального транспорту на Україну, теж гірко жалівся на віденців, і при 
всій дрібничковості сих скарг вони все-таки характеризують ситуацію (П а 
влик, НІ, с. 173).

Не діждавшись обіцяних праць спеціалістів по основним питанням укра
їнської історії, Др[агоман]ов сам узявсь писати програмну статтю про ро
сійсько-українські відносини ( “Пропащий час. Українці під Московським 
царством 1654—1876”), —  навіть почав її друкувати, але потім закинув, і 
видрукувана частина вже після його смерті була опублікована (в “Ж иті і 
Слові”) Павликом*, який притім висловлював здогад, що, мабуть, Др[аго- 
ман]ов признав “неполітичним” для даного моменту тезу повної безвигляд- 
ності російсько-українських відносин, на яку вказував заголовок.

Сі статті друкувалися, і навіть випускалися в 1877 р., а тим часом не 
було ще вступної програмної статті, котра мала виложити profession de foi 
[кредо] нового органу, і взагалі українського соціалізму. Ся передмова, пе
редрукована в нинішній збірці, була виготовлена в квітні 1878 р. Чому так 
пізно, се зістається невідомим. Чи мала прийти така програмна стаття з  
України? Чи ті провідні гадки, які Др[агоман]ов в ній хотів виложити як 
програму українського соціалістичного руху, не вповні відповідали погля
дам його ближчих товаришів? Правдоподібно, вона була роботою до певної 
міри колективною і має підпис одного Драгоманова, мабуть, тому, що інші 
співавтори не могли “виступати з отвертим видом”. Мені вона взагалі зда

1 Про сей невідроблений аванс див. нижче (с. 169). 
7М Грушевеький. Т-9
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ється мало яскравою і виразистою і робить вражіння певної компромісо- 
вості. Конечний анархічний ідеал вільної федерації громад-комун, з пере
важно селянським характером, не приведений в тісніші зв ’язки з політич
ною програмою-minimum: боротьби против деспотизму, клерикалізму і пан
ського засилля. З в ’язки з історичними прецедентами ледве зазначені. З о 
всім бракує соціально-економічної програми. А  втім, кождий має тепер текст 
перед собою, і я не буду входити тут глибше в сю справу.

Хочу зате звернути увагу ще на одну, малознану програмну брошуру 
1877 р., характеристичну для тодішніх відносин. Се анонімні “Записки 
южнорусского социалиста, выпуск первый” (одинокий), Geneve, Imprimerie 
Russe, 32 стор. Вона вийшла від людини, дуже близької Драгоманову, але, 
мабуть, не від нього, судячи з того, як він потім відрікається інкримінова
ного їй виразу “национализирования социалистических тенденций” ( “Гро
мада”, IV, с. 359—361). З  другого боку, була се людина дуже близька “Впе- 
редові”, яка каялась свого колишнього общеросійства («каємся, что, исходя 
из превратных русских идей, начали с того, что на первой странице “Впе
ред” сразу водрузили знамя социалистического переворота для всей России 
и даже для всего человечества»). Думається нині про Подолинського, з 
його хитаннями в сій справі, про котрі ще нижче. Але се тільки здогад.

Брошура виступала проти комуністичного містицизму російських на
родників і їх общеросійства, вказувала на його нереальність, а натомість 
підносила реальне існування трьох руських племен і потребу їх кооперації 
на федеративнім принципі: “Кроме 3-х племен: велико-мало-белорусов су
ществует еще четвертое: общерусов, безотрадное нечто, густой слой, кото
рый покрыл Русь народную, Русь национальную, Русь племенную”, з ко
трою саме треба рахуватись і до її реальних явищ приспособлюватись. А в
тор при тім багато зацитував з тільки-що виданих “Народних шкіл” Драго- 
манова, і се дало притоку “Впередові”, який не заглядав до українських 
публікацій Др[агоман]ова, через голову аноніма вдарити на нього, як на 
властивого автора сеї “націоналізації ”. Се послужило початком полеміки 
українських соціалістів з великоруськими, яка стала набирати дедалі все 
гостріших форм, тимчасом як політична ситуація вимагала якраз навпаки, 
єдиного революційного фронту против реакції.

Обставини і так були нелегкі, коли на український закордонний соціалі
стичний рух впав львівський процес Ф ранка—П авлика—Терлецького, 
1877—1878 рр.*, і повів за собою форменну нагінку на соціалізм серед укра
їнського громадства і “виелімінування його з суспільності”. Для Драгома- 
нова се був подвійно тяжкий епізод, бо вороги його в одно допікали йому, 
що се він його накликав на своїх прихильників, і в сім було не без правди, 
хоча інцидент був сам по собі настільки дрібний, що без нарочитого бажан
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ня його роздмухувати для утворення страшака соціалістичної небезпеки він, 
розуміється, не мав би ніяких наслідків.

Пок[ійний] Франко в своїй біографії Ост[апа] Терлецького —  голов
ної жертви сього процесу —  коротко, але докладно начеркнув ті обставини, 
які утворили рацію сього процесу. Слов’янська політика Росії, задокумен
тована підтримкою сербського повстання, а потім війною з Туреччиною (коли 
не було відомо, що російська політика ведеться в порозумінні з австрійсь
кою, що відкрилось тільки ЗО літ пізніше), викликала в Галичині з новою 
силою сподівання російської інтервенції в тутешні справи. Польська шлях
та агітувала за організацію шляхетської самооборони против російсько-укра
їнської небезпеки, хлопського повстання і т. д. Польська преса з усеї сили 
пускала “алярми” про страшну соціалістичну пропаганду серед русинів, 
против котрих уряд повинен всяко підтримати польську шляхту як головну 
опору соціального ладу, консервативна москвофільська і народовецька під
давала сій агітації жару, вирікаючись усякої спільності з “переворотовими” 
українськими елементами, валячи громи на них і на їх “лжепророка” Драго- 
манова. І от в таких обставинах впав в руки поліції транспорт книжок і 
листів Драгоманова, привезений до Львова нікому незвісним російським 
поляком, який в паспорті звався Барабашем, на суді назвався Котурніць- 
ким, пізніше звав себе Борковським* і т. д. Сей чоловік, очевидно, піді
йшов Драгоманова на його улюбленій ідеї —  слов’янській соціалістичній 
федерації, польсько-українсько-російськім помиренні на сім ґрунті. П ред
ставивсь як вихованець російської літератури, член російського соціалістич
ного гуртка, і коли заявив бажання їхати до Галичини для соціалістичної 
пропаганди, Драгоманов з повним довір’ям поставивсь до нього і дав йому 
місію будування польсько-української соціалістичної партії в Галичині. Н а 
ділив його рекомендаціями до своїх галицьких приятелів, книжками і лис
тами, котрі він мав їм передати, —  написаними страшенно неконспіратив- 
но, так що вони могли дати притоку говорити про широко розгалужену укра
їнську соціалістичну організацію, котрою розпоряджав Драгоманов. П ри
їхавши до Львова в маї 1877 р., сей добродій протягом двох тижнів ходив 
собі по польських товариствах, робив знайомості, але книжок і листів, при
значених студентам-українцям, не віддавав. Нарешті поліція його арешту
вала, і по знайденим листам почала переводити масові труси й арештування 
серед українців і поляків, з тою тільки ріжницею, що полякам се майже не 
зробило шкоди, але всім тягарем упало на українців. Гірко про се згадує 
пок[ійний] Франко в своїй біографії О.Терлецького:

«В листах Драгоманова, знайдених при Котурніцькім, а призначених 
для декого з руських студентів університету (в першій лінії для Ів. М анди- 
чевського та М .Павлика), звичаєм російських конспіраторів були повипи
сувані не тільки численні назви знайомих, але говорилося також про рїжні
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плани й надії Драгоманова, що були в смішній диспропорції до сил і здібно
стей адресатів та до тої роботи, яку вони повинні були робити наразі й перед 
усього. І так автор отсих рядків мав їхати по щось до Сигота, познайомити
ся там з  гімназіяльною молодіжжю, відтам до Мункача, а якби можна, та й 
до Унґвару, остерігано його при тім, щоб їхав обережно, не мав при собі 
нічого такого, що могло б скомпрометувати молодіж. Ні перед тим, ні потім 
між Драгомановим і мною не було згадки про таку місію, до якої я, зреш
тою, тоді, не ознайомлений ані з політикою, ані з історією, ані з економією, 
молодий слухач класичної філології, був зовсім не здібний. Іван Мандичев- 
ський мав їхати до Києва направити якесь лихо, якого наробили кияни. Сей 
мав бачитися з тим, той писати до іншого, між львівськими й віденськими 
“приятелями” мав удержуватися тісніший, ніж досі, зв’язок і т. п. Сього 
тільки й треба було. Почалися домашні ревізії, спершу у тих львівських 
русинів, які були згадані в листах Д[рагоман]ова, далі на підставі знайде
них у них хоч би й найневинніших листів, нотаток або видобутих від них 
зізнань —  у всіх їх знайомих, де вони бували, в бюрах, де служили. Се 
давало матеріал до нових пошукувань»... З а  свіжої пам’яті Франко рахував 
до 50 ревізій у Львові, на провінції, у Відні, звідки в кайданах перевезено до 
Львова ОЛерлецького і студента-медика Щ.Сельського. У Львові першими 
арештовано Мандичевського, Франка, Павлика, Заячківського, далі — 
Л.Заклинського, Белея, з  поляків —  Барабаша, що дав був свій паспорт 
Котурніцькому, Березінського, звісного соціаліста Лімановського.

Страшенна паніка пішла між галицькою Руссю. Всі, кого зачіпили чи 
не зачіпили сі ревізії, з цілої сили відхрещувались від соціалізму, радикалі
зму і всього, що хоч здалека могло його нагадувати. Коли Драгоманов, до
відавшись про арешт Франка і Павлика, поспішив послати на руки О м ел я 
на] Огоновського* 50 рублів, просячи його як професора арештованих пе
редати до в’язниці на поліпшення їх харчу, сей професор і священик з сього 
свого подвійного характеру, здавалось би, вповні забезпечений від яких- 
небудь підозрінь спілкування, звернув Драгоманову назад сі гроші з харак
теристичним листом:

“А  вже ж, многоповажаний добродію, схочете признати, що ув’язне
ним студентам ні явно, ні тайно в поміч прийти не можна, позаяк тоді пока
залося б, що вони одержують пільгу від заграничного товариства, бо ачей- 
же власть не увірить, що приватна особа тут в Львові долю ув’язнених 
убогих студентів поліпшити хоче, виставляючись на можливість посуджен- 
ня, що вона стоїть у зв’язі з пропагандою заборонених тутки ідей. Несучи 
пільгу ув’язненим, до котрих доступ заборонений, попався б я, отже, в ко
лізію з  законами, і хоча не єсмь прихильником тих суспільних ідей політич
них, був би я потягнений до строгої одвічальності. А  вже ж  і Вам, мабуть, 
звісно, що я віддаюсь тихій науці філологічній, проте я політичними спра
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вами досі не займався та й займатись не думаю. Впрочім, виїжджаю в сих 
днях на село задля ферій і забавлю там 2 —3 місяці” (Переписка, с. 152).

Народовецька преса вже з приводу попередніх конфіскат віденських 
брошур взяла дуже ворожий соціалізмові тон, і тепер тільки підіймалася все 
вище й вище в сій гамі. Теоретичну сторону взяв на себе Вол[одимир] Бар- 
вінський, між іншим розвиваючи улюблену українську тезу, що “індивіду
альний характер нашого народу показується противним комуністичній і соці
алістичній нівеляції”, тому признавав соціалістичну течію “невідповідною і 
шкідливою” не тільки з політичного, але й національного становища. Інші —  
як Танячкевич, що так недавно брався організувати переправлювання соці
алістичної літератури на велику Україну (він був священиком в однім з при- 
граничних сіл в околиці Бродів)1, тепер громив українських соціалістів*, 
що “ліберальничають і прогресують в багатих палатах і з набитими карма
нами, не почуваючись до ніякого обов’язку в житті”, та доводив, що укра
їнські соціалісти —  се “причепи до соціалістів московських”, і не мають 
ніякого ґрунту в народі. Інші йшли ще далі й здогадувались глибокомислен- 
но, що український соціалістичний рух —  се не що, як тільки провокація 
російських урядових кругів, яким було треба притоки для заборони україн
ського слова. Вол[одимир] Навроцький попробував був опам’ятати наро
довців —  не лити води на польський млин ( “Нагінка за соціалістами і поль
ська преса”, Правда, 1874, X III), але його осторога прогомоніла, як голос 
вопіющого в пустині, і більше йому не дано слова. Народовці [на]осліп 
ішли туди, куди треба було ворогам українства.

“Тільки москвофіли тріумфували і майже пальцями вказували поліції, 
куди йти й чого шукати. Навіть польські газети, неприхильні руським соці
алістам, говорили з обридженням про ту шпіонську службу львівських мо
сквофілів, і “Dziennik Polski” зазначував, що вони дньом наперед знають 
про кожду нову ревізію й кожде нове арештування” (Ф ранко, с. 39).

Але облишена всіма, проскрибована і виклята, громадка молодих соці
алістів тримались тривко і чесно. З  арештованих тільки один Мандичевсь- 
кий змикитив, і з переляку написав Драгоманову дурного і безграмотного 
листа, котрого той потім довго не міг забути: після того, як сам з власної 
ініціативи звернувся до Драгоманова в ріжних літературних справах, він 
після інциденту з Котурніцьким раптом заблагав його “відчепитись”1 2. Тер-

1 Прецікаві розмови його з Павликом на сю тему в т. II, с. 155.
2 О т сей характеристичний лист (виданий Павликом, II, с. 218): “Ласкавый Д обро

дію! В интересѣ власномъ і другых людій смелюсь писати, щобисте не все зашанували 
uiK'fepy насъ Русинівъ і насъ зъ Вашими тенденційними письмами більше не нападали. 
Хто просивъ Васъ писати і высылати книжки якійсь, Богъ знає черезъ якихъ пройди- 
св'Ьтовъ, котрымъ н*Ьчо не есть святе лишь щобы вс'кхъ компромитовати. Просимо Васъ 
водчеп'Ьться насъ зъ Вашими тенденціями. Намъ и такъ жити тяжко, а Вы ще и полицію 
зсилаете на насъ”.
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лецький і Павлик твердо маніфестували себе соціалістами і заявляли всякий 
пієтизм Драгоманову як провідникові нової України, Інші тримали себе вповні 
гідно, нічого не відрікались і в радісних тонах писали Драгоманову по роз
праві: «Боронилися ми славно. Усі дивувалися, що ми так сміливо і енергій
но боронилися. Усі ми виступали солідарно і чесно. Н авіть “Gazeta 
Narodowa”, котра, власне, нині розпочала серію передових статей “3  при
воду процесу соціалістів у Львові”, каже в нинішній, першій статті: “Хід 
розправи відслонює перед нашими очима завдання тої страшної агітації, 
веденої з  холодно обдуманим планом діяльності, людьми здібними, які рі
шились на все... ідеї Інтернаціоналу мають у нас прихильників фанатичних, 
а притім зручних і талановитих і тим більше небезпечних, що вони роблять 
з переконання (w dobrzej wierze)”»1.

Тим не менше Драгоманов пережив під час сього процесу багато при
крих хвиль. Преса то висміювала його, удаючи, що вірить тій наївній соці
алістичній організації “від Дніпра до Карпатів”, яку підсував йому акт об- 
жалування, то кидала громи обурення “з  несовісності женевського спорт
смена соціалізму”, що, сидячи за межами карного досягання, робить свої 
експерименти, посилаючи зелену молодіж на зламання голів. Драгоманов 
поривавсь приїхати і стати перед суд, щоб вияснити дійсний характер своїх 
зносин з  галицькими студентам і заразом —  дійсний характер тої соціаліс
тичної доктрини, для котрої він шукав прихильників. Обжалувані зовсім 
розумно відмовили його від сього і він прислав тільки письменне роз’яснен
ня, котре оборонець Мандичевського теж уважав за краще не подавати пе
ред трибунал. Кінець кінцем, сам по собі процес нічим серйозним не гро
зив. Польська шляхта взяла вже все можливе від нього, зреалізувавши по
літично всю ту роздмухану соціалістичну небезпеку. Слідчі агенти з усього 
величезного забраного матеріалу навіть не постарались зліпити що-небудь, 
що оправдувало б увесь зроблений алярм. А кт обжалування цілком апріор
но, голослівно говорив про ту “заграничну соціалістичну організацію, яка 
простирає свою роботу на малоруську людність від Дніпра до Карпат і Угор
щини”, зв ’язуючи “руських соціалістів України з  зав’язками подібних еле
ментів серед руської людності Галичини”, котрих уся вина зводилась тільки 
до комуністичних п е р е к о н а н ь  і н а м ір ів  “активної соціалістичної про
паганди”. Найбільші кари, котрі, кінець кінцем, трибунал повидавав, не 
переходили за три місяці в’язниці. Щ е перед самою розправою, що відбу
лася в січні 1878, всі обжалувані, з  виїмком Ф ранка, Терлецького і самого 
Котурніцького, були випущені на волю, й відбували кару пізніше. Н айтяж
че відбилось се в’язничне сидження на Терлецькім —  його хороба (епілеп

13  колективного листа до Драгоманова 22.1.1878, на жаль, тільки в виривках надру
кованого Павликом, II, с. 284; наведена частина писана Терлецьким.
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сія) страшно погіршилась в в’язниці, крім того, він стратив свою посаду і 
хорий, зламаний опинивсь на бездоріжжі, з  довгами на шиї —  за книги, 
забирані для бібліотеки “Січі”. Павлик і Франко —  два молоді філологи, 
теж “звихнули собі екзистенцію”, кажучи галицьким виразом. Педагогічна 
кар’єра для них була тепер замкнена. Павлик після сього закинув студії, 
Франко продовжував і пізніше, як звісно, здобув всі академічні ступені.

Все се, одначе, були менші речі в порівнянні з тим глибоким психо
логічним впливом, який мав сей перший соціалістичний процес Галичини в 
еволюції галицької суспільності. Наскільки гурток соціалістичної молоді ви
йшов з нього з честю, настільки старше громадянство не могло собі й далі 
ради дати з сим інцидентом, далі на диби стаючи перед примарою соціаліз
му (вже після того, як польська шляхта зібрала всі овочі свого маневру) —  
обкурюючи й одчитуючи далі себе від усіх спокус лукавих духів соціалізму, 
європеїзму, раціоналізму і т. д. Полеміка против соціалістів в народовець- 
кій пресі в 1878 р. набрала таких скандальних форм, що навіть “лівобічні 
українці” мусили стримувати своїх галицьких однодумців від такого нетак
товного уїдання на соціалістів, а пок[ійний] Нечуй-Левицький написав до 
“Правди” навіть довгу статтю, роз’яснюючи, що українство було завсіди й 
мусить бути рухом соціальним1. Народовство з  своїх первісних, демократи
чних і навіть радикальних позицій 1860-х рр. перекинулось в суто консер
вативну партію, свідомо поставило собі завдання витримати консервативну 
марку в конкуренції з  польською шляхтою* й узяло на себе обов’язок стере- 
м ї є н н я  своєї суспільності і своїх мас від “переворотних ідей”, котрими поль
ські денунціанти порочили їх перед австрійським урядом. Драгоманов же з 
своїми молодшими однодумцями тим твердшого набрав переконання про 
неминучу потребу розколоти галицьке українство на консервативну і ради
кальну частину: те, що формально сталось десять літ пізніше, з т. зв. “но
вою ерою”, фактично наростало вже тепер.

Першим проявом того мало бути заснування органу з соціалістичною 
чи радикальною закраскою. Молоді соціалісти, котрих буржуазна суспіль
ність виставила на глум і сором, з завзяттям підіймали кинену їм рукавичку — 
вони хотіли мати трибуну, хотіли боронити свої погляди, просили помочі 
Драгоманова, а той уважав своїм обов’язком їх підтримати, хоч і добре зда
вав справу з  скромних духових ресурсів сих молодих людей, котрим треба 
було ще довгої і іншої виучки.

О сь як поясняв він своє становище в сій справі в листі до Вовка по 
виході першого номера: «Ви знаєте, яку вагу я поклав в тому, щоб була в 
Галичині своя газета. Ми про це розказували. Я  переказував в Україну, що 
ставлю conditio sine qua non [беззаперечну вимогу], і навіть Kabinetsfrage

1 Павлик, НІ, с. 291, IV, с. 6 0 —61; III лист до киян, с. 2 2 —23.
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[питання державної ваги] з помочі галичанам, щоб заснувати їм журнал. 
Ви мусите знати мою теорію “помочі галичанам” — її зна й Т(ерлецьк)ий. 
Я  щитаю, що студентам галицьким і в початку —  треба помагати, років 2 — 
З, а далі вести поміч diminuendo [зменшуючи], бо тільки студенти галицькі 
бідніші нас. Т[ерлецьк]ий зна мою теорію, бо я йому її викладав, коли в нас 
ішли розмови про бібліотеку віденську. Я  йому наперед казав, що книг сті
льки-то здобуду, що на перший рік випишу журнали й дам за хату, на дру
гий —  тільки журнали, на третій нічого. Т[ерлецьк]ий зна, що мною й 
нами [Київською громадою] було зроблено більше, ніж обіцяно, і тепер —  
навіть коли б наші грошеві діла й не були в такому поганому стані —  я б не 
порадив нікому з наших помагати віденським справам, навіть і на крейцер. 
Тепер черга за Львовом. Ви бачили самі, як я гриз не одного, щоб там 
заложити видавництво, склад і бібліотеку. Редакція “Друга” 1876 р. мені 
здавалась людьми для цього добрими. Судив я по праці їх, а ні по чому 
другому, бо я особисто нікого з них не знаю, а П[авли]ка в очі не бачив. Я  
вважав потрібним ухопитись за них 1) через те, що час був зробити що- 
небудь для молодіжі львівської, 2) що Львів все-таки на русинській землі 
стоїть, не то що Відень, 3) найголовніше, що вони так чи сяк працювали, 
тоді як —  прямо скажу —  віденчуки тільки збирались. Через те я все остан
німи часами налягав на те, щоб помогти заложити во Львові курінь наших 
людей. Звісно, я вважав потрібним, щоб в тому курені хазяїнами були самі 
львів’яни, а ми б тільки помогли їм стати на ноги... Коли ви вже поїхали, 
вияснилось, що українці не хотять слухатись мене і помагати львів’янам».

«Я вам скажу правду: діло взаємин галицьких і українських попсовано. 
Щ о Українці наробили багато безтактностів і дуростів, це Ви знаєте. Але 
підлості “Правди” і апатія “Січі” теж багато пошкодили. Людям приходи
лось тепер іти на віру, а віри ні од кого требувати не можна».

“Я  ж  аж до кінця стратив віру, навіть в добру віру віденців після того, 
як ні од кого її адреса, ні докладного слова не добивсь тоді, як Т[ерлецько]го 
взято, як почув, що вони пальцем не махнули, коли в них одібрала без зако
ну поліція шевченківські метелики”.

«Коли це виходить П[авли]к з  тюрми й пише таке, що мов зараз гото
вий він з товаришами видавати журнал. Я  йому пишу, що дам своїх 230 
р[у]б. (а Ви знаєте, що грошей в мене небагато) та жду од родички [сест
ри] хоч 100. Ні з якими вже ні кружками, ні з громадами я це говорити не 
міг. Натурально, що хоч і невеличкі, гроші ці я хотів дати на те, щоб з них 
певно хоч що-небудь вийшло, а потім я ждав, що через 3 —4 № №  можна 
буде сказати і другим: ось, бачите, дещо робиться, піддержте ж  вже готове. 
П[авли]к же і Ф [ран]ко —  я бачив, що хоч що-небудь та робили і брались 
робить. Я  їм і одповів, “що ось так то не можу, а більше не сподівайтесь, 
хочете ж робити —  робіть”. Після того получаю записку од Т[ерлецьк]ого
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3 тюрми, радить пождать. Ви знаєте, я маю правило: ніколи не починать з 
того, щоб що-небудь таке, що хоче робити другий, —  скасувати чи одсува- 
ти; моє правило: Ти хочеш робити —  роби! Я  або нічого не поможу, або 
поможу так-то і так-то, а далі —  твоє діло! О т через те я й не смів спиняти 
П[авли]ка і Ф [ран]ка, тим паче, що вони ще раз казали, що раді робити. Я  
їм написав, що, як буде готовий № , я вишлю 300 фр[анків]. Тим часом 
впять получив лист од Т[ерлецько]го. Пише, що ліпше видавати журнал у 
Відні, а не у Львові. Я  з цим цілком згоден щодо цензури. Тільки ж не в 
самій цензурі діло, а і в людях, і в їх зв'язках з краєм. А  я доволі пізнав 
віденчуків. Вони далеко образованіші львів'ян, котрі де в чому зовсім діти; 
тільки через те, що вони в чужому краї чи через те, що довго їм ні до чого 
було причепитись, віденчуки страшенно в'ялі і коли ось вже на моїх очах
4 роки все збираються щось написати та не напишуть, то ще стілько ж 
можуть збиратись. Я  навіть не можу сказати, чи єсть між ними літерати, бо 
не бачив нічого їхнього писаного, окрім листів Т[ерлецьк]ого і рецензії 
С[ельськ]ого. Т[ерлецьк]ий, по-моєму, має талант літературний, і багато 
вчивсь, але він так себе закрутив в крузі, що “боюсь виступати з  чимсь не 
першого сорту”, що навряд чи й вийде коли з нього. П о крайній мірі для 
“Громади” ось 2 1 /2  роки він не дав ні рядка, також, як і другі віденчуки, 
хоч я з ними усіма в добрій приязні і вони обіцяли працювати, так що якби 
я знав, що інакше буде, то й всю свою кампанію (і особисте життя) поста
вив би інакше... Словом —  в Львові для мене були хоч невеличкі а+Ь , а в 
Відні —  X , у, z і т. д. і я по совісті не міг проміняти Львів на Відень. 
В Львові ж я певніший з П[авли]ком як з чоловіком, котрий не політикує. 
Другі вже й там почали говорити щось таке, що пахло Бучинщиною й З а -  
клинщиною. Моя ж рада про Галичину: виступай хоч з малим, з смирним, 
та тільки з ясним, і не політикуй. Я  й написав, що готов мати діло з новим 
журналом, тільки коли його редактором буде П[авли]к. (Другі радили ко
гось підставного, як мовбито не такого різкого в очах публіки!). Коли мені 
написали, що П[авли]кові дали вже концесію з уряду, що номер печатаєть- 
ся. Я  й вислав свої 300 фр[анків], і написав родичці, щоб вислала 100 
р[у]б[лів]. Цими днями вишлю ще 300 фр[анків] і за тим я своє діло в 
основанії журналу вважаю закінченим» (Павл[ик], II, с. 298).

П ід такими авспіціями Павлик з товаришами взявсь за видання нового 
органу молодої Галичини. Н а початок прийшло 100 р[ублів], від Ольги Ко- 
сачевої: Др[агоман]ов, не вважаючи на свої трудні обставини, призначив на 
видання свою половину Уваровської премії: 250 руб[лів] =  600  фр[анків]; 
Київська громада на його рекомендацію пообіцяла на інший рік, від квітня 
до квітня 500 р[ублів]; одеська прислала 200; всього російська Україна дала 
коло 900 р[ублів]; тимчасом як австрійська за передплати й розпродажі 
дала 100 гульденів. Друкарські видатки взяли звиш 1000 гульденів (за 4
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книжки, разом 520 стор.)1. “Редакція” утримувалась з 25 руб[лів], які П а
влик місячно одержував від українців; з  того 12 гульденів] коштувала кім
ната на III поверсі Кляйнівської ул[иці], яка служила заразом спільною ква
ртирою для соціалістичної молоді; з решти готувалась ся громадка людей, 
покараних процесом, від котрих, як від прокажених, відступила вся галиць
ка суспільність:

“М и жили пару місяців разом: Павлик, його сестра Анна, Терлецький і 
я ”, —  споминає Франко. «Часто бувало так, що одного дня ми не знали, 
що їстимемо другого; з платою за помешкання опізнювалися часто; та най
гірше боліло нас то, що вся руська суспільність, з виємком купки молодіжі, 
уникала нас як зачумлених. Ми опинилися в положенні банітів, викинених 
із суспільності, і нервове роздразнення, відповідне до такого положення, 
знаходило вираз у нашім журналі, який номер за номером конфіскувала 
прокураторія. Остап держався збоку від нашої [Павлика і Ф ранка] роботи. 
Він, оскільки знаю, був противний видаванню журналу так швидко, без 
доброго приготування, і ще перед моїм виходом із арешту перепився про се 
з Павликом [Ф р[анко] відсиджував відразу й кару, і вийшов на волю 5. III. 
н. с.]. Потім, коли журнал таки почав виходити, він обмежався на іронізу
ванні над “масою енергії”, яку вкладали ми в се діло, а на просьби, щоб і він 
узяв часть роботи на себе, відповідав іронічно, що він “стара руїна”. Та 
проте видно було, що безвихідне положення дуже мучило його»1 2.

Треба пам’ятувати ще й те, що “маса енергії”, з котрої іронізував бідний 
Терлецький, не обмежалась самим журналом. Павлик і Франко поставили 
собі за обов’язок здійснити діло, вложене на них Драгомановим через Котур- 
ніцького: заснування польсько-української соціалістичної] партії Галичини.

В листі, пересланім з Котурніцьким, Д[рагомано]в писав: “Я  йому 
(К[отурніцько]му) й иньшим (очев[видно], Полякам) сказав тут, що пер
шим ділом, ставлячи перед Поляками соціяльні питання, прийдеться поста
вить і таке: польський соціялізм в Польщі, руський на Руси, аби ні у кого 
не було й зерна сумніву, ніби вони хочуть відновити Польщу 1772 р., хоч 
би й соціялістичну. Так, я думаю, і Ви будете тримати з ними, коли вони 
появляться з ділом в Галичині”3. Або як переказує його слова Павлик ін
шим разом: “Організація польського селянства на польськім ґрунті й землі 
в союзі з  українськими соціялістами, що організують своє селянство на сво
їм ґрунті й землі”. І він додає до сього, три роки по факту: “Сі слова Драго- 
манова, дискутовані на процесі в січні 1878 р. і потім обговорювані публіч
но пресою Галичини, Польщі і Росії, стали підвалиною дальших відносин

1 Див. рахунки Павлика в II т., с. 293.
2 О  Терлецький, с. 4 5 —46.
3 Лист сей звісний тільки з польського судового перекладу, дуже лихого, так що тіль

ки приблизно можна реституювати зміст оригіналу —  Павлик, II, с. 200 , пор. Ill, с. 184.
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українських соціялістів Схід[ної] Галичини і польського народу Зах[ідної] 
Галичини і будуть, натурально, щодо їх селянства провідною ниткою в обо
пільних відносинах сих сусідніх народів на буду ще”.

Новий польсько-український соціалістичний союз заманіфестовано на 
самім процесі: Котурніцький заявив, що польські соціалісти стоять за рів
ність українців з  поляками, против усякого національного поневолення й 
іменем польських соціалістів простягнув руку Павлику і Терлецькому, які 
маніфестували себе на процесі українськими соціалістами, і вони, кажучи 
словами Павлика, “публічно і з  повним довір’ям —  вперше між українсь
кою й польською інтелігенцією Галичини, протягли свої руки іменем україн
ських соціялістів, і при тім висловили своє переконання, що між Поляками 
й Українцями порозуміння можливе тільки на ґрунті соціялізму”1.1 хоч К о
турніцький по процесі зник з галицького овиду, й інші “вони”, про котрих 
говорив Драгоманов, не показувалися, Павлик і товариші взяли за свій обо
в’язок ввійти в контакт з місцевими польськими соціалістами та зайнятись 
організацією львівського робітництва, без ріжниці його національності —  
української, польської, єврейської й німецької, та його соціалістичним усві
домленням. Н а чолі польського соціалізму стояв звісний письменник Боле
слав Лімановський*, який ряд літ жив у Львові й багато видавав соціалістич
ної літератури, але вся вона аж до українського процесу 1877—1878 рр. не 
будила ніякого інтересу, тихо спочиваючи на книгарських полицях, і тільки 
під вражіннями сього процесу пішла в рух. Організаційною й агітаційною 
роботою серед робітництва Лімановський теж не займався, слідом виїхав 
до Швейцарії, і Павлик уважав се ділом українських соціалістів —  своїх і 
Франка, що між робітництвом пішла дійсна соціалістична пропаганда. Н ай
більш інтелігентною групою сього робітництва були друкарські складачі, на 
чолі котрих стояв українець Осип Данилюк*. Вони задумували свою про
фесійну часопись, вона стала виходити дійсно з місяця липня, під назвою 
“Praca”, і Павлик з Франком рішили зробити її своєю соціалістичною три
буною для робітництва, рахуючися з тим, що фактично інтернаціональною 
мовою львівського робітництва являється мова польська, —  тимчасом як їх 
власна часопись призначалась для шкільної молоді і селянства.

Сю часопись, по традиції старого “Друга”, названо “Громадським дру
гом”1 2. Павлик каже, що він се розумів як «Друга женевської “Громади”»; 
але Драгоманов в адресі на річницю Паризької комуни (нижче) переклав

1 Павлик, III, с. 184—185: стаття написана для бернського “Jahrbuch-a”, але не на
друкована; коротше про се в Павликовім огляді галицького соціалістичного] руху в “Гро
маді”, 1 8 8 0 ,1, с. 111.

2 Щ одо “Громадського] друга” його ініціатори дивились як на відновлення, в ради- 
кальнішій формі, старого “Друга”, видаваного “Ак[адемічним] кружком”, див. в листі 
Павлика до Василевського і товаришів до Женеви з  12 січня —  II, с. 281.
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се як “Друг громад”, “Ami des Comunes”. Павлик уважав його за галицьку 
експозитуру “Громади”. Але Драгоманов в нім мало брав участі, і ті (дріб
ні) речі, які давав, пускав під ріжними криптонімами, очевидно, не бажаю
чи маркувати залежності сеї часописі від нього. Найбільше ж радив ріжні 
речі для перекладу: по його гадці, се мало бути школою для самих редакто
рів, Павлика і Франка, і для публіки журналу кориснішою лектурою, ніж ті 
“зелені” статті, котрі нашвидку препарували редактори1.

З  українців в журналі були надруковані праці О .Косач, Євг. Борисова, 
Ф .Вовка, Василевського (Софрона Крутя), що був добровольцем у Сербії 
і дав, крім дрібніших заміток про балканські справи, ширшу працю про 
сербське повстання; інших українських псевдонімів не можу зараз розшиф
рувати. З  Галичини були праці О.Терлецького, Щ .Сельського, згаданого 
О.Данилюка, М.Рошкевичівни. Контакт з польськими соціалістами був 
замаркований статейкою Б.Лімановського і перекладом його студій про ста
рих соціалістів та деякими іншими перекладами з польського.

О.Терлецький, —  як оповідає Франко, тільки під час Павликової ви- 
сідки, коли редакцію вів Франко, дав себе намовити до невеличкої статті, і 
до решти знеохотився, побачивши в тій же книжці, в повісті М .Павлика 
“Пропащий чоловік” свою карикатуру під назвою “Напуди”. Інші “віден
ці” ставились також до часописі скептично —  Ф .Вовк на початку року, 
бувши у Відні, відти писав Драгоманову, що віденці «у всьому не сходяться 
з редакцією “Громадського] др[уга]”, і з першого погляду у них “пішов 
розкол” через автократизм львівських редакторів», —  так що Вовк радив 
Драгоманову або взяти редакцію в свої руки, або відійти від часописі1 2.

Очевидно, віденці і Вовк з ними (або, може, навпаки —  Вовк та інші 
бунтарі, і віденці з ними) вважали за краще, ніж витрачати всі засоби на 
журнал, продовжувати далі революційну, “метеликову” літературу. Але 
Драгоманов сьому не спочував, бо Павлик з Франком стояли на його пози
ції —  популяризації західноєвропейського соціалізму. Але й вивозити на 
собі їх часописі не хотів (Вовкові писав, що не має часу, і се скорше вигля
дає на вимівку для тих, хто знає його невичерпану роботоздатність). Гож в 
останнім рахунку мусили вивозити на собі часопись її ініціатори. Павлик і 
Франко, містячи там свою белетристику (Павлик тоді теж уважав себе бе
летристом), переклади з західної, особливо соціалістичної літератури й ори
гінальні статті. «В редакції формально тільки ми два, —  писав Павлик, — 
переводимо, сочиняемо, ведемо коректу свою і Левицького “Хмельниць

1 Той же лист до Вовка, с. 302.
2 3  приводу сього заховався вище цитований лист Драгоманова до Вовка з  кінця 

квітня 1878 (Павлик, II, с. 2 9 6 ) , де він радив Вовкові не підтримувати, а лагодити віден
ську опозицію до журналу. Відносини, одначе, не наладились і потім (Павлик, II, с. 313).
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кий і козаччина”»1. “А  при тім ми не випочили, не поправились по тюрмі”, 
а в перспективі перед Павликом ще стояла висідка тримісячної кари.

В таких обставинах приходилось вести сей відповідальний орган нової 
Галичини. Перша книжка його вийшла в квітні, друга в маї, і хоч були скон
фісковані, але поліція забирала тільки невеличку частину конфіскованого, 
бо видавці зручно ховали наклад (першої книжки поліція забрала тільки 92 
примірники, пізніших ще менше). Видання розходилось, хоч передплатни
ків з огляду на хронічні конфіскати було всього 15! «Рвуть, та читають: 
молодіж з прихильності, старі і “народовці” зі злості, а, крім того, народ —  
хоть він з нього лиш дещо може розуміти». З  третьої книжки назву перемі
нено на “Д звін” і рішено випускати подвійними книжками, що давало деякі 
полегші супроти цензури і конфіскати. З а  оповідання “Ребенщукова Тетя
на”, уміщене в II кн[ижці] “Громадського] друга”, Павлик дістав новий 
процес за образу релігії й моральності (проповідь життя на віру). П о кон
фіскації “Дзвону” змінено назву ще раз на “Молот” —  сю книжку в не
присутності Павлика, що в липні пішов висиджувати свою кару за процес 
Котурніцького, виладив і випустив Франко.

Павлик тим часом за “Ребенщукову Тетяну” дістав засуд на нових шість 
місяців. Сеї висідки він убоявся з  огляду на своє здоров’я, і коли його випу
стили по висідці першої кари на волю 8 падолиста, він рішив виїхати до 
Женеви на еміграцію. Се був проект одеситів, які брались його підтримува
ти, тільки не додержали сеї обіцянки. Ост[ап] Терлецький ще перед тим 
рішив “на старі літа” записатись на права й поїхав до Відня. Журнал припи
нено і літературну роботу на галицькім грунті зведено до видавання непері
одичної “Дрібної бібліотеки”, котру Франко з Белеєм вели потім протягом 
1879 і 1880 рр. Тут вийшли деякі поезії Франка, оригінальні і перекладні, 
оповідання Еркмана-Ш атріана в перекладі Белея, “Assomoir” Золя в пере

1 Се була побічна робота для заробку, про неї потім (1878 ) доволі “грімким” словом 
згадував Франко: «П о якого чорта ви прислали мені статтю про гетьманів. Х іба гадаєте 
направду, що тут нема чого ліпшого друкувати (очевидно —  в “Дрібній бібліотеці”), як 
таке свинство, котре нікого не обходить, крім Бар(вінського) et сошр. Грошей на її друк 
мені не дали, але хоть би й дали, то кажу вам наперед, її не надрукую. Най “правдяни” тим 
займаються. Досить уже, що смо надрукували Хмельн(ицького), котрий ось тут стовпіє у  
мене і чортові лисому на кутю здався. Х іба ви гадаєте, що хтось щось з  того скористає? 
По-моєму, історія так “спопуляризована” нікого до мислі не пробудить, а тілько й ту мисль, 
яка є, приспить. Чорт побери всю історію. Нам тепер подавати важніші речі. У нас і так 
тота нещасна, лихо понята історія довела до такого безглуздого націоналізму та самостій- 
ництва, котрим “Правда” так величається, як порося орчиком. Пізніше, навчившися аз
буки в других науках, ми й до історії візьмемся, а тепер нам ніколи. А  всяким Сомкам та 
Брюховецьким нам і подавно пора б сказати с... м...» (викропковано в виданні). Павлик,
III, с. 56.
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кладі О.Рошкевичівни, наукові переклади —  природничі і соціологічні: статті 
Гекеля, Гекслі, Ем. Лавеле, Г.Ш ела, Добролюбова і Писарєва, доволі при
падкового вибору.

Заразом продовжував Франко сам один (після того, як Павлик пішов 
до в'язниці, а потім до Женеви), розпочату роботу коло організації і соціа
лістичного освідомлення робітництва. Ся робота була дуже успішна, і пізні
ше Павлик дуже підчеркував се діло українських соціалістів, як їх діло і їх 
право. Знаємо, що по плану Д[рагомано]ва на українській території в єди
ній польсько-українській соціалістичній партії мав першу ролю грати укра
їнський елемент, на польській —  польський (вище, с. 162); на сім стояв і 
Павлик, і се становище викликало велике невдоволення й гостру полеміку з 
боку польських соціалістів (Лімановського спеціально)1. Під впливом Ф ран
ка і Павлика —  що одні, підчеркуе Павлик, —  вели в ній соціалістичну 
лінію, “Praca" з початком 1879 р., з спеціально-професійного органу пере
творилась в загальноробітничий орган і набрала виразно соціалістичного 
характеру. Франко видав ще в 1878 р. соціалістичний катехізис для робіт
ників (Zasady socializmu wyłożone w pytaniach i odpowiedziach), і брав дія
льну участь в виробленні соціалістичної програми, яка мала вийти під заго
ловком: Program socialistów polskich і rusińskich we wschodniej Galicyi, але 
була випущена потім Лімановським під титулом “Program socialistów polskich 
wschodniej Galicyi", і тільки наслідком енергійного протесту львів'ян була ся 
назва заліплена новою: “Program socialistów galicyjskich”. Польські соціалі
сти у Львові, рахуючися з слабістю своїх інтелектуальних сил, дуже цінили 
тоді поміч українців, і рішучо відхиляли пропозиції соціалістичних емісарів 
з Королівства: відокремитися в осібну польську організацію (дебати про се 
почались уже з другої пол[овини] 1879 р.). Франко, що зістававсь у Л ьво
ві до березня 1880 р., живучи на кредит у Данилюка, становив головну 
інтелектуальну силу соціалістичного руху: він писав, агітував, популяризу
вав —  викладав, напр., систематичний курс суспільної економії в робітничих 
гуртках. Але, кінець кінцем, матеріальні злидні вигнали його на провінцію, де 
для нього почалась нова серія арештувань, в'язничних висідок і т.д.

Так закордонна соціалістично-революційна українська акція з  кінцем 
1878 р. збіглася в Женеві. Подолинський, осівшися в Монпельє, був замі- 
сцевим членом сього гуртка. Вовк, що мандрував понад російсько-румун
ською границею, пильнуючи революційного транспорту, підтримував з 
Женевою тісний зв'язок. Так само Зібер, Драгоманов, Павлик і Кузьма 
становили постійну залогу.

1 Див.: Jahrbuch für Sozialwissenschaft, 1 ,1. с. 311 і згадану репліку Павлика, III, с. 181, 
259  і т. д.
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Сі роки, 1878—1881, се кульмінаційна доба женевської акції. Н а Укра
їні тодішні арешти й заслання, що захопили м[іж] ін[шим] Мальованого, 
Борисова, Я .Шульгина, Ковалевську, О.Андрієвського, Беренштама, Вов- 
кову й ін., —  сильно понизили революційну активність. Серед української 
старшої інтелігенції взяв гору опортуністичний курс —  зусилля “помирити 
з собою правительство”, особливо під час Лоріс-Меліковської “диктатури 
серця”*, коли правительству подавались меморіали про користі, які націо
налістичний український рух може дати йому, паралізуючи соціалістичні й 
радикальні течії. Культурний і літературний рух завмер під п’ятою указу 
1876 р. Активніша молодіж рішучо кидала “українофільство” та йшла в 
революційний великоруський табір. Тим яскравіше виступала в сю “глупу 
ніч” і тим більше уваги на себе звертала робота женевського гуртка, не вва
жаючи на всі її нерегулярності і непослідовності. Голоси українських соціа
лістів нагадували про українську справу і знаходили деякий резонанс в со
ціалістичних або просто поступових європейських кругах. Тим більшу ви
кликали злобу і ненависть тих, які вважали її до решти задавленою у себе 
[в]дома. Н е входячи в ідеологічне освітлення й оцінку женевських видань, 
бо се мусило б бути предметом окремої студії, я тут спинюсь головно на 
зверхній історії роботи сього гуртка.

В 1878 р. нарешті вийшли дві книжки “Громади”. Перша містила згадану 
вже передмову, викінчену весною т[ого] р[оку] (дата ЗО квітня 1878), —  
вона подана нижче в сім збірнику. Невважаючи на всі вже виявлені розход
ження, видання маніфестувало назверх “єдність революційного фронту”: 
на обгортці виднілись видання Чернишевського, “Вперед”, “Н абат”, “О б 
щее дело”, “Община”.

В другій великій книзі (583 с.) були випущені: студія Драгоманова про 
школи, Вовнова хроніка українського життя за 1876—1877 рр. і “замість 
фельетона” друга велика стаття Др[агоман]ова: “Україна і Центри”, Крім 
того, видано згаданий «Листок “Громади”» і російську брошуру Драгома
нова “Д о чого довоевались”.

Літом 1878 р. Др[агоман]ов їздив до Парижа на літературний конгрес, 
щоб зложити протест против заборони українського слова: завдяки Турге
неву, що був в президії конгресу, сей протест був прийнятий до протоколів, 
а текст його випущено в Женеві по-французьки, всяко спопуляризовано 
(був переклад італійський, іспанський), і потім в переробленій, поширеній 
формі він був надрукований Др[агомано]вим в згаданій уже італійській со
ціалістичній часописі “Rivista Intemazionale”. Був се, таким чином, доволі 
сильний, як на той час, акт протесту против російського насильства.

Вовк, що докінчував празьке видання Шевченка, як знаємо, уложив 
більш портативне видання “Кобзаря”, анонсоване в 1878 р. «друкарнею 
“Громади”». Подолинський приготовив студію з соціальної гігієни України:
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“Життя й здоров’я людей на Україні”, випущену 1879 р. в Женеві, з деяки
ми політичними тезами, постилізованими, правда, здержливо, бо книжка 
призначалась для півлегального поширювання на Україні.

Але черговий випуск “Громади” знову спіткнувся, не знаю —  чи через 
неодержання якихось матеріалів, чи з інших причин. Третю книжку, влас
тиво, проминено; як №  3 “Громади” зісталась випущена ще 1877 р. повість 
Мирного “Лихі люди”. Натомість випущено IV  том, шевченківський: він 
містив статтю Вовка про Шевченка як проповідника соціальної революції 
( “Т.Г.Ш евченко і його думки про громадське життя”) —  написану з при
воду виходу празького “Кобзаря” на роковини 1876 р., і, крім критичних 
заміток, при кінці сеї статті ще ширшу студію Др[агомано]ва на сю ж тему, 
де він спростовував погляди Вовка і уставляв свою оцінку Шевченка як 
соціаліста ( “Шевченко, украйнофіли і соціалізм”). Крім того, в книзі був 
доволі багатий матеріал, хронікарський і дискусійний, по біжучим питан
ням. З а  тим зараз же почався друк п’ятого тому, з статтею Навроцького 
про п’янство й пропінацію і з продовженням огляду українського життя, 
котрого початок був надрукований в II книжці —  докінчення перегляду 
сільського життя, підновлене ріжним свіжим матеріалом, за котрим мав піти 
огляд життя міського робітництва —  та й не вийшов. А  друк сього тому 
знову перервавсь —  на цілі три роки.

Випускаючи його в 1882 р., Др[агоман]ов поясняв сю перерву такими 
причинами: сам він був зайнятий пильною роботою над географією України 
для звісного видання Реклю; друкарня “Громади” мусила випустити насам
перед на заробок повість Мирного “Хіба ревуть воли...”, а, крім того, спів
робітники “Громади” виступили з проектом періодичного видання, котре й 
попробували випускати, але, кінець кінцем, переконавшися в неможливості 
його ведення, вернулись до старого видання. Се мотивування, доволі-таки 
незручне, не відкриває нам властивих мотивів, з котрих дещо показує нам 
видане дотепер листування співробітників гуртка, а дещо все-таки зістаєть- 
ся неясним.

Передусім, очевидно, відіграла головну ролю фінансова сторона, яка 
зісталась в руках Київської громади, і ведена була дуже неакуратно. В сво
їм третім листі до киян, писанім в відповідь на постанову про ліквідацію 
женевської роботи, Драгоманов дуже яскраво, кров’ю й жовчю описав сі 
фінансові митарства, які ставили його не раз в неможливі становища, а всім 
отсим безладдям протягом довгих років держали в хронічній непевності за 
втрашнього дня, яка страшенно погано відбивалась і на плані роботи, і на 
психіці Драгоманова та його найближчих робітників. Іще перед тим, ніж 
скінчився призбираний фонд, в котрім визначну ролю грала жертва Я.Ш уль- 
гина, і почалось фактичне безгрошів’я, латане зборами з громадян, —  і тоді 
вже неакуратність в веденні рахунків, в пересилці грошей, в кореспонденції
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з Женевою, що велась quasi конспіративно, але переважно дуже незручно і 
непрактично, робила страшенне замішання в фінансуванні видавництва і 
підтримуванні Драгоманова та його співробітників. О сь що писав він, напр., 
в згаданім листі до Київської громади:

«В свій час я посилав подрібні рахунки своїх видань за 1876 і 1877 рр., 
і з  них можна було побачити, що я не брав на себе більш 800 р[ублів], хоч 
заслужив виговор за те, що видав предположеному соредактору-галичани- 
ну1 вперед за роботу, котру він не зробив, 800 р[ублів] (вони пішли за довг 
за книги, котрі поступили в “Січ”). Цей виговор був першим відром холод
ної води, котра вилита була мені за шию в наших “бюджетних” відносинах. 
З  1878 р., навіть коли ще зоставалась половина капіталу “євангельського 
юноші”, котрим найбільш держались наші видання, вже почалась путаниця 
в наших бюджетних відносинах. Передо мною лежить така купа листів од 
імені вашого з того часу (перед тим ми мали розмови через подорожніх, 
близьких до діла людей). В тих листах можна прослідити всі переміни ва
ших рахунків —  хоч, на щастя, не можна ще бачити такого засуду “мініма
лізму” моєї праці і докорів, що я робив її, не порадившись з  вами. О сь, 
напр., лист од 28 фебр[уаря] 1878, в котрому признається довг мені 1614 
фр[анків], а путаниця поясняється так: “Первоначальная конституция ос
талась без применения и была забыта” (я добавлю: перемінивсь третій вже 
посередник). В цьому листі нема сліду незгоди принципіально*! або скепти
цизму до Женеви, а назначено сталий бюджет: “П о бюджету вам будет 
высылаться ежемесячно по 300 р[ублей] или, как теперь принято для боль
шей точности, 900 фр[анков]. Эти 900 фр[анков] будут высылаться еже
месячно после нашего 20-го. И з этих 900 фр[анков] 430 должны отхо
дить исключительно и прежде всего на вашу личную жизнь”. Далі йдуть 
похвали моїм замірам обсуждати словен ськ і] справи в зв’язку з українсь
кими (що я зробив в брошурах і II т. “Громади”), а також випускати «Л ис
ток “Громади”» й інші листочки —  що теж зробив. В “исполнении” же 
опять вийшли “неточности”, як через те, що капітал юноші став вичерпува
тись, так і через нову переміну міністрів пошт і фінансів, так і накінець і 
через провали 1879 р.1 2 Я порішив вже жити без усякого бюджету, аби викін
чити початі праці та виповнити переказ од вас, щоб “хоч несистематично та 
подавати український голос в текучих справах”. В 1879 р. привезено було 
мені од вас усний наказ “подавати голос”, “новий бюджет редактору 1200 
руб[лів], окрім того, що буде на піддержку типографії і на брошури”. Для 
піддержки типографії привезено було “Хіба ревуть воли” 400 руб[лів], на 
типографію й брошури я нічого не получив, а “Воли” коштували 2000

1 Остапові Терлецькому —  примітка Франка.
2 Згадані вище арешти й заслання.
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фр[анків]. В тім же році одеські товариші направили сюди Галицького1 і 
вислали йому на життя —  15 рубл[ів] один раз»1 2.

Се грошове безладдя, розуміється, паралізувало всі плани і наміри емі
грації, яка сама не розпоряджала ніякими фондами, не мала ні покладених 
грошей, ні кредитів, і вела через те існування дуже тяжке3. Треба дійсно 
дивуватись витривалості й господарності Драгоманова, що він в таких тяж 
ких обставинах не тільки сам не спустився “на дно”, а цілих дванадцять літ 
умудрявсь то на кредит, то на копійчані лепти вести видавничу роботу і 
підтримувати менш обережних і менш роботоздатних товаришів. Але за 
всім тим організація видавничої роботи світила явними дефектами, які зне
охочували і співробітників, і публіку, і тих, хто фінансував сю роботу. Того, 
чого хотіли київські ініціатори і все українське поступове громадянство, — 
української свобідної, безцензурної трибуни, часописі, хоч невеликої, але 
постійної, регулярної, —  ніяк не виходило, і всі сі видання і публікації, 
зачинані і не докінчувані, волюмінозні томи “Громади”, в яких цілими рока
ми маринувались ріжні роботи, сей огляд українського життя, що тягся 6 
літ і так-таки й не скінчився, —  все се викликало нарікання, які псували й 
розбивали відносини, гальмували енергію, вносили зневіру і розбрат...

Ф ранко в своїй пізнішій передмові до листів Драгоманова (І, с. 9 ) дав 
досить різкий вираз колишньому невдоволенню з “Громади” й її ведення: 
«Щ о, власне, журнал, видаваний українською мовою на рівні європейсь
ких revue, бажала мати громада, се я знаю з уст того делегата, що приїздив 
1876 р. до Львова і телеграфічно запитував відси Драгоманова: W ie mit 
Journal? [Щ о з  журналом?] А  що ж  зробив Драгоманов із того журналу? 
Видавництво “Громади”, ряд альманахів, цінного, хоч досить односторон
нього змісту, але, власне, щодо форми —  редагованих монструально, вида
ваних без ладу, заповнених довжезними і іноді досить механічно зліплени
ми статтями самого Драгоманова (до таких зліпків і треба зачислити статтю 
про школи та фельєтонове балакання на майже 200 сторін друку п[ід] 
заголовком] “Україна і Центри”)». Але з вищенаведених пригадок Драго
манова і пізніших інструкцій (див. нижче) видно, що не самого тільки жур
налу, а “видавництва”, себто цілої системи ріжних видань, бажала сама- 
таки Громада, і Драгоманову можна закинути тільки, що він не вмів поділи
ти матеріалу “Громади” на регулярніші випуски.

1 М .Павлика —  пояснення Франка; очевидно, сюди ж  належить згадка в т. 1, с. 249 , 
де треба читати: П-ка. а не П-на.

2 Листи до Франка, II, с. 4 0 —42.
3 О т як описує Павлик Драгоманівські гаразди в Женеві в одній ненадрукованій 

статті 1879 р.: три низенькі темні покоїки, де жив Д[рагомано]в з  жінкою, двома дітьми 
і прислугою; скупий сніданок і вечеря, обід з  поливки і м’яса, гірше, ніж їв звичайний 
робітник; брак гроша на який-небудь духовий комфорт, навіть на газети (III, с. 6 6 —6 7 ).
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При кінці 1879 Р .  з неоплаченими “Волами” на шиї і розпочатим V  
томом Іромади , котрий не було чим докінчити, Драгоманов опинився в 
становищі доволі-таки сумнім. Група, яка збилась наоколо “Громади”, за 
недостачею свого, скільки-небудь наладженого органу, мусила пробавля- 
тись принагідними брошурками або ходити в прийми не тільки для популя
ризації своїх поглядів, але й для того, щоб могти їх де-небудь висловити. 
Все якось не йшло. Віденці, збойкотувавши торік “Громадського друга”, 
задумали видати “Слов'янський альманах”; Драгоманов виладив для нього 
студію про “Політичні думки в нових українських піснях”, але вона не по
бачила світу, тому що “Альманах” був сконфіскований, і потім в переробле
ній і поширеній формі Драгоманов випустив її п[ід] заголовком] “Нові 
українські пісні про громадські справи” як окрему відбитку з III кн[ижки] 
періодичної “Громади”, що не вийшла теж. У Львові Ф ранко з Белеем і 
деякими іншими молодшими (Даниловичем, Олеськовим) задумали на 
1881 р. «ілюстровану літературно-політично-наукову часопись “Світ”» щоб 
продовжувати, в здержливіших формах курс “Громадського друга”. Драго
манов згодився брати в ній участь, дав статтю про Костомарова, але розсер
дився за те, що її поміщено без його підпису*, страху ради прокура- 
торськ[ого], й відійшов від неї.

Співробітництво в російських часописях, чи революційних, чи підцен
зурних, ставало все менше можливим і доцільним. Підцензурні під реак
ційним обухом все більше зв’язувались усякими цензурними оглядами, писати 
в них можна було тільки міняючи псевдоніми, то значить, тратячи всяку 
фізіономію. В революційних кругах все гостріше виявлялось розходження 
між революційним українством —  федералістським та децентралістським, 
і великоруським —  нівеляційним і централістським. З  принципіальна, те
оретичних ріжниць се дедалі переходило на відносини особисті, гурткові, 
безповоротно псувало всяку кооперацію, не давало можливості підходити 
до справ об’єктивно, і що гірше —  утрудняло кооперацію і з європейськи
ми соціалістичними та революційними групами, бо й тут приходилось пере
дусім розмежовуватись і установляти точку погляду на суперечні російсько- 
українські питання, котрі західним соціалістам і революціонерам здалека 
здавались дрібними і з погляду загальних інтересів —  негідними непорозу
міннями.

В 1879 р. Драгоманов і Павлик прийняли пропозицію працювати в но- 
возаснованім німецькими соціалістами “Jahrbuch-y für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik”. Павлик взявся вести тут хроніку українського руху. Але ча
сопись була вже тісно зв ’язана з великоруськими соціал-революціонерами з 
“Впереду”, і Драгоманов скоро побачив себе змушеним зав’язати на її сто
рінках полеміку з Лавровим. Його стаття інтересна для нас як одна з  пред
теч класичної праці Драгоманова —  “Историческая Польша и великорусе-
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кая демократия” (вона друкується нижче, з двома іншими аналогічними 
статтями Драгоманова й Подолинського в “Revue Sozialiste”). Але ся поле
міка була неприємним інцидентом для редакторів, німецьких марксистів, 
котрим ближче було становище соціалістів-общеросів, ніж українських “на
ціоналістів”, якими атестували їх общероси (про се див. нижче в споминах 
Е .Бернштайна). Так само на сторінках “Travailleur”, “Revue Socialiste” і 
“Rivista Internazionale del Socialismo”, де Драгоманов і Подолинський уміс
тили кілька статей в 1880 р., їм раз у раз приходилось порушувати полемі
чні міжнаціональні теми —  полемізувати з соціалістами російськими і поль
ськими та виясняти українські національні кривди.

Се особливо було неприємно для Подолинського, взагалі неохочого до 
сих національних суперечок. Йому не подобалась задиркуватість Павлика 
супроти поляків і рахунки з ними в “Jahrbuch-y”1, і ще менше приємно було 
сваритись з старими товаришами з “Впереду”, як побачимо нижче. Драго
манова ся полеміка захоплювала далеко сильніше — і вибивала з соціаліс
тичних кругів, де він не бачив ні розуміння, ні інтересу до сих безконечних 
процесів, які захоплювали його. Але він ніколи не тратив з очей загальних 
політичних питань, в яких уважав для себе обов'язковим іти разом з росій
ськими, польськими, єврейськими революціонерами. В 1878 р. він брав 
ближчу участь в часописі “Община”, заснованій згаданою анархістською 
групою “Работника”, і вона, завдяки його впливу, доволі виразно проводи
ла федералістичні погляди, не забуваючи й українців —  особливо в статтях 
Жуковського й Аксельрода. Була в тім часі і технічна кооперація групи 
“Громади” з групою “Работника”: українські видання 1879—1881 носять 
фірму: «друкарня “Работника” і “Громади”»; були спільні заходи по орга
нізації потайної друкарні на Україні. Сі зв’язки з українцями викликали 
навіть деякий переполох серед російських соціалістів1 2, і Як. Стефанович, як

1 Павлик, НІ, с. 131.
2 Доволі інтересно споминає Дейч в своїх записках, як він і Стефанович були здиво

вані, прибившися до Женеви літом 1878 р. і побачивши, що такий поміркований чоловік і 
націоналіст, як Драгоманов, користується таким поважанням місцевих революціонерів- 
анархістів: «З а  короткий час свого побуту в Женеві він встиг здобути величезний вплив 
на провідну групу, яка тоді видавала журнал “Община”, бакунінського напряму. Редакція 
сього органу не тільки містила в нім статті Драгоманова, але й велико рахувалася з  його 
поглядами. П о словам П .Б . Аксельрода, члени редакції “Общины” під безсумнівним впли
вом Драгоманова трохи що не замінювали “анархію” “федералізмом”, і гадка про “конечну 
ціль” зникала з  нашої свідомості, замінюючись поняттям “федералістського устрою”. Як  
казав Аксельрод, редакція “Общины” вважала Драгоманова “поміркованим анархістом”, 
що відріжнявся від бакуністів меншою “революційністю”, але близько стояв до неї своїми 
ідеалами —  “конечною ціллю”» (М .П .Драгоманов в изгнании. “Вестник Европы”, 1913, 
X , с. 2 0 5 - 2 0 6 ) .
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чоловік обізнаний з українською мовою, взяв на себе обов’язок —  в спеці
альній статті розкрити гріхи “Громади”*, а П .Лавров в пізнішім огляді по
ставив се в рахунок “Общины”, що вона “відкрила свої сторінки для пів- 
денноруських націоналістів”.

І поза тим все-таки співробітництво Драгоманова в російських часопи- 
сях не переривалось, а, крім того, ним було випущено в сих роках кілька 
брошур, чи від себе, чи колективних, по різним біжучим питанням російсь
кої політики: “А  Горіпіоп publique des peuples civilises” —  з приводу атента- 
тів на царя, “La tyrannicide en Russie”—  з приводу його убивства, “З а  что 
старика обидели” —  з приводу атентату на Трепова, “Соловья баснями не 
кормят” —  отвергай лист Лоріс-Мелікову і т. д.

В дев’яту річницю Паризької комуни вислав Драгоманов спільно з Л я- 
хоцьким і Павликом цікаву адресу французьким соціалістам:

«Іменем соціалістично-федералістської України прилучаємось до почу
вань соціалістів Франції, які святкують день проголошення Паризької ко
муни 1871 р. Нехай росте все сильніше се відродження почину, даного П а 
ризькою комуною, яке вже проявило себе так показно в організації федера
ції робітничої соціалістичної партії — давніше такої централізованої. Н е
хай його тріумф служить підтримкою федералістичним ідеям в інших краях 
(спочатку було: Нехай дасть спасенний приклад соціалістам інших країв). 
Михайло Драгоманов з Полтави, редактор “Громади” ( “La Commune”), 
Антін Ляхоцький з Києва, друкар, Михайло Павлик з Галичини, редактор 
“Громадського друга” ( “L ’Ami des Communes”) у Львові»1.

Я к бачимо, Драгоманов скористав з нагоди, щоб заманіфестувати і по
ставити під охорону авторитету комуни свій анархічний федералізм супроти 
соціалістичного централізму великоруського і польського.

Н а сторінках “Громади” він підчеркував суголосність свого українсько
го федералізму з федералізмом латинським, що стояв під впливами П рудо
на і Бакуніна*. П ід час Паризького конгресу 1878 р. він познайомився з 
полудневофранцузькими федералістами-прудонівцями, які силкувались звес
ти провансальсько-каталонський рух на ґрунт соціалістичний, в дусі П ру-

Сам Дейч так характеризує погляди Д[рагомано]ва: «Драгоманов був тоді, без сум
ніву, соціалістом, навіть “анархістом”, хоч і поміркованим. Людина з великою ерудицією, 
особливо в історії, він був ознаймлений з усіма соціальними доктринами, починаючи від 
утопічних і кінчаючи сучасними. Але як у всім, так і в відносинах до соціалізму Драгома
нов був чоловік своєрідний. Ні з якою соціалістичною системою він не погоджувався, в 
кождій знаходив якісь хиби, невірності. Але не виробив і не старався ширити якусь свою 
самостійну теорію. Для нього соціалізм мав вагу ідеалу, досить далекого —  “коли ще він 
здійсниться!”, або як недвозначно він висловлювавсь у однім з своїх українських писань: 
“се діло затяжне”» (с. 211).

1 Павлик, НІ, с. 516.
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дона. В органі “L ’Alliance Latine”, “Revue Federaliste de peuples latins” 
Д[рагомано]в умістив статтю “Le panslavisme federaliste”, де в паралелі все- 
латинському федералізмові, висуваному ініціаторами сього видання, розви
вав свою ідею всеслов’янського і східноєвропейського соціалістичного фе
дералізму —  против московського панславізму та пангерманізму, против 
котрого головно звертали своє вістря “латинські федералісти”1. Але се була 
течія доволі сумнівного соціалізму і навіть радикалізму: полуденнофранцу- 
зький рух мав небезпечні нахили в бік клерикалізму і монархізму, подібно 
як австрійський федеральний курс Гогенварта. Так що солідаризуватися з 
ним було доволі небезпечно.

Гризня з соціалістами московськими і польськими і що з того випли
вало —  шукання однодумців на національно-федеративнім ґрунті в сферах 
мало або й зовсім не соціалістичних, були особливо неприємні Подолинсь- 
кому, як я вже запримітив. У нього не було тих нахилів до національного 
українства, яке тримало в своїй власті Драгоманова, не вважаючи на весь 
його космополітизм чи європеїзм. П[одолинськи]й був більше соціалістом, 
ніж націоналістом: його —  як і Зібера —  тягло більше в бік нагальних 
питань, і українство все уявлялось йому як соціал-революційна справа. Тому 
хоч і він не раз, підпадаючи впливам Драгоманова, і свого власного подраж- 
нення, входив в полемічну течію, але в своїй стихії він там себе не чув.

Одну за другою обробив він дві популярні монографії —  згадану вже 
вище студію з соціальної гігієни ( “Ж иття і здоров’я людей на Україні”, 
1878), за нею другу —  про економічне становище робітника в ремеслі і 
фабричнім промислі України. Вона служила продовженням його давнішої 
студії про “Хліборобство”, і в закінченні, коротко начеркуючи програму 
соціалізації продукції, П[одолинськи]й заповідав нову студію спеціально 
“про впорядкування громадівського господарства”1 2. Заразом він працював

1 “Громада”, IV  с. 3 4 4 —345. Павлик в цитованій вище статті так характеризував 
credo “Громади” як вірний ученик і інтерпретатор ідей Драгоманова, відбиваючи, очевид
но, тодішні розмови в гуртку: в “Громаді” “проведений іменно західноєвропейський соціа
лізм (громадівство) в анархічній і федералістичній його формі, котра, як звісно, панує в 
думках передової інтелігенції всіх південних націй, не виключаючи й української”. І додає: 
«Федералістичний і анархічний також соціалістичний програм Інтернаціоналу, почасти 
написаний, і зовсім прийнятий тим самим Марксом, на котрого так нещасливо покли- 
кує[ть]ся “Правда” як на противника думок, проведених в “Громаді”» (III, с. 6 6 ) .

2 “Ремесла й фабрики на Україні”, зложив С.Подолинський, Женева, печатня “Работ
ника” і “Громади”, 1880, с. 148. Виймаю дещо з  закінчення:

“М и бажаємо такого впорядкування праці:
Земля повинна належати до громад людей, котрі на ній працюють, так само, як і 

струменти, машини, будинки, потрібні для хліборобства. Тільки громада людей вкупі мо
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над загальнішими працями: одна стаття мала на меті помирити соціалістич
ні доктрини з природничим еволюціонізмом (дарвінізмом), котрий деяким 
природникам (особливо авторитетному Геґелеві) уявлявсь як щось непри
миренно противне; друга —  про відносини фізичної енергії до людської 
продукції (ся друга розвідка, яка дала привід до листування з Марксом, і до 
інтересного обміну гадками між Енгельсом і Марксом, подається нижче).

Маючи на гадці популяризувати свої соціалістичні погляди передусім 
серед українського громадянства, він мусив дуже прикро відчувати брак 
українського органу і занадто велику залежність "Громади” від Драгомано- 
ва, який робив її трибуною своїх поглядів і своєї полеміки та доволі безцере
монно препарував своїми критичними замітками праці інших співробітни
ків (як було се, напр., з  статтею Вовка про Ш евченка). До сих власних 
вражінь П[одолинсько]го прилучались іще й впливи його жінки, Наталії 
Якимівни, людини, зовсім чужої українству і всіма симпатіями зв ’язаної з 
російськими революційними гуртками: їй дуже не подобалась полеміка Дра- 
гоманова против революційного терору і гризня на національнім Грунті з 
російськими і польськими революціонерами, що в розпалі полеміки в 1880 р. 
об’єднались тут на еміграційнім ґрунті в один протиукраїнський фронт. В 
залежності від дуже нерівних відносин в сім’ї Сергій Подолинський, коли 
відносини його з  жінкою псувались, попадав в орбіту сеї полеміки, коли 
наладжувались —  оправдував тактику російських революціонерів і був не- 
вдоволений українською полемікою з  ними й поляками1.

жуть упорядкувати гарне, велике, машинне хліборобство, найкорисніше по здобутку і най
легше по довжині і тяжкості праці.

Так само всі ремісницькі майстерські, мануфактури, фабрики повинні належати до  
громад тих робітників, котрі на їх працюють; бо тільки таким робом минеться боротьба 
між осібними здобувателями, тільки таким робом полегшення праці через машини і ко
ристь од їх випаде на долю всіх людей, замість того щоб рішати (роз[мовне]г позбавляти) 
велику часть їх з  останнього заробітку. Кожен працюючий чоловік повинен мати вільний 
доступ, на рівних з  усіма правами, в громаду такої праці, до якої він має найбільше прихи
льності, або навіть і до кількох громад, коли він бажатиме працювати різну роботу.

Коли б нас хто запитав, чи хочемо ми скасувати дрібні мужицькі хліборобські госпо
дарства, де хазяїн робить сам без наймитів, і такі самі дрібні ремісницькі господарства, то 
скажемо: в таких самостійних господарствах, хоч і осібних, ми великого лиха не бачимо, бо 
в їх нема гіршої неправди: користування чужою працею. Усі ж  господарства, як хлібороб
ські, так ремісницькі, мануфактурні й фабричні, на котрих єсть хоч один наймит, мусять 
бути повернуті в громадські. Думаємо теж, що дрібні особисті хазяйства не дуже довго 
вдержаться поруч з громадськими”.

1 Про се в листах Павлика, що, живши в домі Подолинського, був втаємничений в 
сю прикру домашню політику; але піддавшись сам до певної міри настроям Подолинсь- 
ких, по перших вістях про убивство Александра II, і попавши тим чином в суперечність з 
поглядами Драгоманова (про се нижче, с. 178), він, здається, не стримався від спокуси,
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З  сих мотивів, коли Драгоманов зіставсь без усяких грошей на своє 
видавництво, Подолинський під час свого приїзду до Женеви літом 1880 р. 
переніс свій проект, що він перебере на свій кошт видання “Громади”, візь
ме на своє утримання Павлика, котрого Драгоманов не міг звідки далі утри
мувати (так само, мабуть, і Кузьму), з  тим, щоб “Громада” виходила пері
одично під редакцією Драгоманова, Павлика і Подолинського. Драгома
нов дуже протививсь сьому проектові1, але вкінці дав згоду. Була виробле
на програма, яка носить в останній друкованій своїй редакції дату 1 вересня
1880 р., але, очевидно, довго дебатувалась і перероблялась (Л .М .Драгома- 
нова, що жила на селі, вже при кінці липня питає в однім листі, чи програма 
нової часописі ще друкується —  Павл[ик], III, с. 195). П о свідоцтву П ав
лика* 1 2, вона була написана головно Подолинським, який вніс сюди не тільки 
ясну програму соціалізації природних засобів і знарядь продукції, але й ре
волюційну методу її осягнення: дружного повстання для визволення від чу
жоземної неволі й панування експлуататорів. При журналі мав виходити 
інтернаціональний листок “La Federation” —  “Вільна спілка”, відновлений 
план “Слов'янської громади”. Се була, очевидно, ідея Драгоманова, який 
зараз виладив для першого (і єдиного) випуску статейку: “Естественные 
области и пропаганда социализма на плебейских языках Восточной Евро
пы”. В першій книжці самої “Громади”, яка вийшла доперва з  початком
1881 р. (і має сей рік на обкладинці, а всередині —  1880 р., ноябрь-де-

рятуючи себе, відвести бурю на Подолинських і доволі карикатурно описував Д[рагомано]ву 
зміни в поглядах Подолинського: “Ви казали, що в ваших з Подолинським стосунках 
найважніше —  переміна його принципів, а для нього в цій справі єдиний компас його —  
стосунки з жінкою і особистий настрій, т. є. безмотивні примхи. В половині 1880 р. [коли 
Подолинські разом приїздили до Швейцарії] він був терорист. Потім до приїзду в 
М[онпельє] Нат[алії] Я[кимівни] завше казав, що в Росії буде добро тільки тоді, коли 
уряд вивішає всіх р[уських] революціонерів], котрих би то треба зовсім звіяти з лиця 
землі [очевидно, се якісь перебільшені випади против національної нетолеранції російсь
ких революціонерів], і коли ми (т. є. українці) покористуємось тим, що вони нам прочис
тили ґрунт. Тепер [по повороті жінки до Монпельє й помиренні Сергія Подолинського з  
нею] він не знає і не бачить нічого, окрім терору. Згадка про П[одолинськ]ого не нале
жить до речі, я спімнув його між іншим через те, що й остатня його увага, що ми (україн
ці) повинні брати спечені р[уськими] соціалістами] каштани, мене дуже вражала, і про
тив цього й таких його відносин до р[уських] соціалістів] я завше з  ним спорив в Ж[еневі], 
в М [онпельє]” —  Павл[ик], III, с. 494 . (Розкриття в квадратних дужках контексту 
цього листа і цитованих далі листів зроблене М . Гру шевським. —  Упор.).

1 «Коли в 1879 (треба: 1880) С.П[одолинський] зачав видавати своїм коштом періо
дичну “Громаду” (проект, котрому я довго протививсь, —  покликаюсь на М .Павлика)», —  
писав Д[рагомано]в у “Споминах”, с. 187.

2 Переписка, с. 177: «Періодичну “Громаду” з її ріжчою програмою (написаною П о 
долинським». Н е так рішучо в бібліографічному] покажчику писань Драгоманова, с. XVII: 
“Програма (найбільше Подолинського)”.
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кабрь), крім прогам и, була уміщена студія Подолинського “Іромадівство і 
теорія Дарвіна”. Його ж  стаття про соціалістичний рух в Англії, початок 
повісті Павлика і хроніка соціального життя з  України російської й австрій
ської та закордону, написана Драгомановим і Павликом. План II книжки, 
яка вийшла на весну 1881 р. (уже без означення місяців), перебили писання 
Павликових сестер про нагінку адміністрації, яку їм прийшлось терпіти. Сі 
писання, розуміється, небезінтересні, як ілюстрація галицької самоволі, для 
аудиторії “Громади” все-таки давали мало, та й написані були діалектом, з 
масою польських цитат, і книжка вийшла в сумі малоінтересною: писання 
Павликівен зайняли більшу половину її, Подолинський тільки докінчив свій 
огляд соціалістичного руху в Англії й Ірландії, та пішли ще хронікарські 
замітки. Цікавіший матеріал повідкладали до кни[жки] III, але їй уже не 
судилось вийти, тільки “Нові пісні...” Д[рагомано]ва пішли в світ як окре
ма відбитка.

Видання взагалі йшло пиняво і не дуже планово, тому що Подолинсь
кий далі жив в Монпельє —  ще й узяв до себе Павлика на утримання 
(замість умовленої плати) —  так що все робилось листуванням між М он
пельє і Женевою. Се відбивалось і на техніці і псувало відносини між чле
нами редакції: виникали всякі дрібні непорозуміння, невдоволення, образи. 
Знов вийшли наверх дражливі питання про відносини до російських бунта
рів, терору і т. д. Огляд українського життя в І кн[ижці] “Іромади”, напи
саний Драгомановим з його звичайними докорами за соціалістичну безгра
мотність і московський централізм російських бунтарів, викликав новий вибух 
гніву на нього серед російської еміграції, і зокрема, в гуртку Подолинських. 
Один з обмосковлених українських революціонерів Присецький* називав 
статтю Драгоманова “просто нечесною і пошлою”. Подолинська іронізува
ла перед Павликом, що “звісно, нам з вами, Павлик, не обидно за статтю, 
але людям, які жертвують своє життя й т. ін.”... Подолинський перед її при
їздом дуже хвалив статтю, а потім і собі став казати, що в ній “забагато вила
яно руських соціалістів”, і хоч по конституції часописі кождий з редакторів 
сам відповідав за те, що друкує під своїм іменем, він не устояв на сім принци
пі і написав Драгоманову, щоб він присилав йому на перегляд усі рукописи 
перед тим, як вони йтимуть до друкарні, а Павлик мав необережність написа
ти Д[рагомано]вим, що ся цензура звернена против нього, і т. д. (III, с. 362).

Слідом наспіла вість про убивство Александра II. В гуртку Подолинсь
ких вона викликала незвичайну радість. Маленький гурток емігрантів “без 
ріжниці віроісповідання” справив радісні поминки по царю, і Павлик, не 
вгадуючи настроїв Драгоманових, розмахнувсь до них великоднім листом: 
“Нові думки, нові надії й для України: я ставлю точку і йду розказувати з 
людьми, бо всидіти не можу. Н[аталія] Я[кимівна] (Подолинська) страх 
рада за терористів. Я  завше признавав за ними ту велику заслугу, що вони



178 НАУКОВІ РОЗВІДКИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

пхнули російський деспотизм на край погибелі. Тепер там, певне, будуть 
рухи, рухи й рухи. Якби були люди з толком, то й українським мужикам 
можна би добути дещо. Я  думав би, що й нам, т. є., власне, М[ихайлу] 
П[етрови]чу (Драгоманову) слід би написати прокламацію до українсько
го народу про те, що і як би йому тепер робити, та, на лихо, задалеко. Д у
маю також, що, власне, тепер,непремінно треба видавати в Румунії, або де, 
революційній листок по-українськи, поки ще буде каша в Російській дер
жаві, перед парламентом” (III, с. 389).

Але Драгоманов, який взагалі в питанні терору не міг ніяк знайти твер
дої позиції1, а тепер іще був в такім гострім конфлікті з  російськими рево-

1 О т що писав з  сього приводу вже ретроспективно Драгоманову Павлик, стараю
чись вийти з  сього конфлікту: «Ви можете ще завважити мені про наші принципіальні 
непорозуміння щодо російського терору, або що я переміняю щодо цього свої думки. Останнє 
буде невірно. Сам я ніякого убійства, ніякого насильства над особою чи групою не при
знаю, а тим менше можу ставити їх в принципі для кого-небудь. Я , як знаєте, не похвалив 
і Фокшея за Кабина [в косівській справі], а тільки хотів сказати, що коли вже перший 
конечне хотів покарати його за зраду, то треба було це зробити явно і відповідати за це 
перед судом і головно перед громадською думкою, як Засуліч, но що ліпше й зрадників, як 
і всіх, оставити на відвічальність їх власного сумління, котре тим способом зробилось би 
більшим удержом від поганих поступків, ніж теперішні слідства, суди і кари. Щ о ж до 
російського терору, то до нього я відносився завше однако. Я  вважав його ділом совісті 
самих убийців, —  котрим же самим воно нелегко, і котрі, видно, інакше не могли зробити 
як зробили, —  і дивився на нього з  погляду тілько російських стосунків: є там партія, 
котра давила і давить усіх, —  уряд; нема широкого опозиційного руху самої громади, а є 
соціалісти, котрі почали й убивати. Я  не скажу, щоб вони або хто інший робили це й далі, 
но не скажу, що, стріливши в Трепова, убивши Мезенцева і царя, вони зробили зле і 
безкорисно для самої політичної волі в Росії. Напротив того, ці три вчинки і особливо 
третій в саму “точку” і приблизили час волі в Росії, бодай о ступінь від попереднього. Н о  
тільки ці три. Вказавши на самодурство репрезентантів російських урядників, III отд[єлєнія] 
і самодержавія, російські] соціалісти не повинні були ставити убійства в принцип, хотъ би 
вже для того, що тепер уже ними нікого не здивуєш, і що вони справді звужують думки 
самих діячів, —  а покликати до боротьби саму громаду, організуючи її до повстання в різні 
товариства, кожде для своєї цілі і на своїм місті і, власне, більше на провінції, між ріжни- 
ми народами. І ви так думали й писали. [Павлик дійсно тут тільки переказує погляди 
самого Др[агомано]ва]. Но ми різно подивились на вбійство А лександра] II. Я  йому був 
і є рад і признаю його корисність. Ви ж за це й мене назвали, при Фойніцькім, канібалом. 
Я стояв проти сеї фрази в вашій по-мові до 1 №  “В[ільної] спілки”, раз за її різкість, а 
потім і за те, що се особисте діло всякого, як хто віднесе[ть]ся до цього приватно (о публічних 
заявах канібальства я ще тоді не чув і спершу і в Женеві не узнав). Як ви особисто від
неслись до смерті А лександра] II, до нього публіці також мало діла: ви тілько були праві, 
коли боронились від солідарності з  російською] соц[іал]-рев[олюційною] партією, могли 
сказати й повищу свою думку, та тілько не так різко. Та це ваше діло. По-моєму, ви 
зробили би були далеко ліпше, якби були дали заголовок своїй брошурі не “tyrannicide”, а 
політич[ні] убійства в Росії взагалі, причім могли вказати й на безкорисність особливо
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люціонерами, взяв супроти акту 1 березня холодний тон, що незвичайно 
вразив емігрантську братію. Н а адресу ликування з сього приводу він пус
тив прикре слово “канібалізм” в по-мові “Вільної спілки”, зайняв доволі 
неприхильне становище в своїй французькій брошурі ( “La Tyrannicide”) і 
не скупивсь на прикрі вирази в приватних розмовах. Все се попсувало від
носини ще гірше.

В Монпельє вже перед тим, з  огляду на “безладдя і повільність видан
ня”, що виходила з  тих поштових зносин Монпельє й Женеви, виник був 
проект перетягнути до Монпельє друкарню, Кузьму і самого Драгоманова, 
якби він згодився, а як ні —  то, принаймні, перенести друк і експедицію 
“Громади”. Подолинський покладав на сподівані полекші для преси в Ф ран
ції, приймав на себе всі видатки щодо друкарні й експедиції; через М ар
сель, з  тутешніми пароплавами, він сподівавсь організувати транспорт до 
румунських портів, а звідти, мовляв, не тяжко було б наладити колпортаж 
до Галичини й України. Вибираючись навесну на полуднє, мабуть, для здо
ров’я (див. вище, с. 105), Подолинський намірявсь зробити розвідку в чор
номорських портах і в Галичині та повезти з собою пробний транспорт “Гро
мади”. Павлик збиравсь осістись в Румунії, Подолинський обіцяв дати гроші 
на видавання там маленького українського листка; “чорнопереділець” При- 
сецький, що жив тоді в Монпельє, подавав надію на заснування там гроши
ма “чорнопередільців” нової друкарні —  Павлик сподівавсь мати при тім 
заробіток (III, с. 340, 357, 385).

Тепер, під першими вражіннями 1 березня, сі плани розцвіли ще пишні
ше —  еміграцію тягло додому, або принаймні ближче до границі, щоб мати 
змогу швидше і безпосередніше реагувати на російські події. Такі були гад
ки і у українців, і у росіян* 1. Старі плани російської еміграції —  пересуну
тись на російсько-румунську границю (див. нижче, с. 185) віджили з но
вою силою. Подолинські й Павлик дуже переймались ними. Подолинсь
кий рішив був відложити свій Алжир, а зараз поїхати до Женеви, —  оче
видно, щоб вмовитись про сі нові плани; написав до батьків по гроші —  для 
тих же планів, очевидно, і т. д. Проектовано спільно з  “чорнопередільця- 
ми” заложити невелику друкарню в Румунії —  “так що коли заарештують,

провінціальних убивств, польських, напр., і непорозуміння було би далеко менше, особли
во, якби ви були віднеслись до них тілько як до принципіально!* теорії на будуще для Росії, 
і притім вдарили виключно на тих, що ґвалтували з-за  границі за терор против царя. П о  
крайній мірі, для мене ваша постанова питання зовсім ясна тільки після 15 №  “В[ольного] 
Слова”. Я  з  нею й годжуся зовсім» (III, с. 4 9 3 ).

1 Пізніше, виправдуючись перед Др[агомано]вим, Павлик писав, що перший сю гад
ку підніс отой “земляк” Присецький (с. 4 0 2 ) , який потім, поговоривши з емігрантами в 
Парижі, пішов з  тим назад (с. 421). Але в кождім разі Подолинські і Павлик якийсь час 
були дуже захоплені сим планом.
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то аби не було великої шкоди”, і видавати “маленький неперіодичний лис
ток”, друкувати там “все хвилеве, остре й пригідне”. А  “Громада” з своєю 
друкарнею поки що зісталась би в Женеві, і туди б ішло те, що не могло б 
пройти в Румунії, —  бо її пресова свобода не викликала особливого довір’я, 
і треба було рахуватись з можливістю російського натиску на уряд. Павлик 
мріяв з Румунії завести зв ’язки як не з Галичиною, то принаймні з Букови
ною, діставати відти матеріал для “Громади” і т. д.

Драгоманов до всього сього поставивсь з  неохотою. Віддавши “Грома
ду” в розпорядження Подолинського і Павлика і радикально розійшов
шись з соціал-революційними російськими кругами, він все більше відхо
див від анархістично-революційного федералізму в бік федералізму консти
туційно-парламентарного і, маючи орган для його проповіді в новозаснова- 
нім “Вольном Слове” (див. нижче, с. 187), не хотів пускатись на нові емі
грантські експерименти. Він не довіряв свободі преси Франції, тим менше 
Румунії —  “за князя румунського не був певний так, як за Картре тирана 
женевського”. Кінець кінцем годився віддати друкарню на відповідальність 
Павлика й Подолинського, з тим, щоб вони її везли хоч би й до Румунії: 
обіцяв писати «до румунської “Громади”» ще більше, ніж до женевської, 
коли з нього так радикально здіймуть коректуру й адміністрацію: але сам не 
годився їхати нікуди —  “окрім Лондона та Києва”. Його скептицизм щодо 
Румунії —  поділений також і паризькими емігрантами, з котрими радивсь 
Присецький, був дійсно слідом оправданий вістями з Румунії; там після 
1 березня якраз пішла нагінка на російських емігрантів, так що вони мусили 
кидати навіть насиджені місця (III, с. 382, 424).

Плани революційної агітації, одначе, не покидали людей. Супроти не
охоти Др[агоман]ова Павлик сам засів до складання революційного мані
фесту, що мав бути оповіщений російськими соціалістами в усіх мовах Р о 
сії. Наводжу отсі уривки з його начерку —  який зіставсь, одначе, теж тіль
ки проектом. Він може характеризувати тодішні настрої й ідеї:

“Слухайте, мужики, ви були сотні літ кріпосними, та й тепер ви не во
льні. Ви працюєте усю жизнь вашу над силу з-за  того, що одні податі ваші 
більші, ніж земля ваша дає вам доходу. Слухайте нашої ради: вся земля, на 
котрій ви працюєте, повинна бути ваша і не повинні ви ніколи платити й 
копійки податів з землі. У кого ж землі цілком нема або мало, той повинен 
її дістати даремно з казенної і панської на душу по стілько, по кілько де 
прийдеться, коли вся земля буде в руках мужиків”.

“Слухайте, робітники, цілий вік ви працюєте на хазяїнів і вони з вашої 
праці бариші збивають, а як прийде на вас старість, або робота вас покалі
чить, то їсти вам нічого й похоронити вас нізащо. Слухайте нашої ради: 
нехай всі заводи, фабрики, машини й майстерські належать тілько товарис
тву тих робітників, що працюють на них своїми руками”.
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“Щ об можна нам (соціалістам) писати і розказувати людям, як попра
вити їх гірке життя. М и постановили вбивати й повалити всяке начальство, 
а вам, мужикам і робітникам, радимо захоплювати тим часом в ваші руки 
те, що кому слід. Подаймо собі руку против тяжких ворогів”.

“Сила, котрою вони держаться і побивають і нас, і вас, —  це войсько”.
“Слухайте, солдати... Вбивайте краще начальство, що каже вам, як зві

рам, безневинно проливати людську кров, поможіть справитися мужикам, 
робітникам і нам з тяжкими людськими ворогами: начальством і панами, а 
після й розходіться з ружжям додому”.

“Послухайте ж ви, мужики, робітники й солдати, нашої ради: збунтуй
мося всі разом, в один день, скиньмо з себе й розбиймо в дрібні кавалочки 
тяжке ярмо, що наложив на вас цар з панами, й почніть правити собою самі, 
як скаже вам ваше серце, ваш розум і ваша воля’ ’ (III, С. 429).

Н а жаль, тут в листуванні Павлика з Драгомановим, що служило ж и
вою хронікою життя гуртка, наступає прогалина: між Павликом і Драгома
новим зайшла тоді незгода з приводу допущених Павликом нетактовностей 
в відносинах до сім’ї Драгоманова, і за сим мовчанням зістається неясною в 
подробицях катастрофа, яка впала в тім часі на Подолинського, вирвала 
його з  революційних рядів і тяжко відбилась на житті нашої громадки. П о 
пробую начеркнути її контури, опираючись на уривкових згадках, розкине
них в пізніших писаннях його товаришів і рідні —  в надії, що люди, більше 
обізнані в фактичних подробицях, подадуть свої доповнення чи спросту
вання.

Очевидно, проспект нової “Громади” 1880 р. чи відомості про нього, 
пішовши на Україну, викликали різні атаки на Подолинського, який тут 
виступив вперше як один з відповідальних редакторів женевських видань, і 
був з них найбільш вдатною метою для чорносотенної нагінки. Павлик каже, 
що Драгоманов був против підписання Подолинського як редактора, може, 
власне, з сих мотивів (Переп[иска], с. 177). Драгоманов у своїх споминах 
натякає на дуже характеристичні мотиви сього походу: бувший генерал- 
губернатор київський Чертков, власник великих маєтків і завзятий “ благо- 
приобретатель”, накинув оком на маєток Подолинських: старі батьки —  
одною ногою в могилі, і одинокий спадкоємець —  політичний емігрант, се 
була доволі спокуслива комбінація для афери. “Киевлянин”, орган генерал- 
губернатора, з кінцем 1880 р. починає завзяту кампанію против злочинної 
женевської роботи, против Драгоманова як головного злочинця, який “раз- 
вращає” недозрілу молодіж і експлуатує її матеріальні засоби під ідейною 
покривкою. Заразом починається делікатний шантаж супроти старих бать
ків Подолинського. їм “ставиться на вид”, що багаті засоби, які вони поси
лають синові, ідуть на революційну роботу, противдержавну агітацію; да
ється зрозуміти, чим се пахне. Перелякана обивательська і чорносотенна
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кампанія, яка окружуе їх, давно вже вороже настроєна до “нігілізму” моло
дого Подолинського, свідомо чи несвідомо розвиває й поглиблює сю тему. 
Очевидно, проноситься страшне слово —  “конфіскація!”, дуже добре зна
не в сих кругах, де руки були повні польських маєтків, конфіскованих за 
причетність до повстання. Нещасний “поет пушкінської плеяди” пише по 
газетах якісь паскудства на Драгоманова, складаючи на нього всі гріхи сина, 
але заразом іде на генерал-губернаторську вудку й годиться продати Ч ерт
кову маєток свого сина — щоб відвернути від себе “височайшу” і всяку 
іншу немилість за підтримування революційної роботи свого сина та зберег
ти від повної загибелі його матеріальні ресурси. Приймає до відома і благі 
поради близьких: “обуздати заблудшого” і завернути його з погибельного 
шляху —  голодом. Сергію Подолинському посилається батьківський уль
тиматум, що поки він буде тратити родинні засоби на видання революційної 
української часописі, посилання йому грошей припиняється. Так, кажу, пред
ставляється “факт сього діла”, зводячи ті натяки, які досі мені удалось 
зібрати1.

Подолинський, в розгарі своїх планів, діставши такий батьківський уль
тиматум і зіставлений без усяких засобів, був збентежений до крайності. 
Н а руках у нього було прийняте на себе видання з неоплаченими рахунка
ми: випущених книжок, закупленого паперу, співробітник Павлик, котрого

1 Драгоманов згадує в однім листі, в падолисті 1880 р. (Павл[ик], III, с. 2 4 7 ) , що 
Бердяєви, свояки Подолинських, збираються писати якусь кляузу на нього і С .П одо
линського як “розвратителів” їх сина Сергія Б[ердяєва] (доволі звісного київського росій
ського поета), який влетів в маленьку політичну історію. При кінці грудня Драгоманов 
пише листа до “Киевлянина” (тільки щоб відвести душу, як-то кажуть, —  листа не поси
лає) з  приводу напасті на “нову Громаду” і Драгоманова, як головного злочинця, який 
підвів на се зле Павлика і Подолинського (III, с. 313). Н е маючи “Киевлянина”, не можу 
ировірити, що там було написано. В “Споминах” (с. 187—188), пояснюючи свої відноси
ни до Подолинського, Драгоманов пише: «Пишу се не для того, щоб убілити себе від 
болота, кинутого на мене родителями С.П[одолинського] в “Русской старине”, а для ха
рактеристики тих російських кругів, до котрих належав батько С.Подолинського, один з 
поетів “пушкінської плеяди”. Додам, що С.П[одолинський] був єдиний син у своїх роди- 
телів, і що маєток їх, котрий вони так берегли, купив у них бувший київський ген[ерал]- 
губ[ернатор] Чертков, орган котрого “Киевлянин” приймав досить велику долю в нагіиці 
на С.Подолинського й на мене з поводу періодичної “Громади”, якраз перед тим, як влаго
дилась отся спродаж» (с. 198). Павлик додає (Переписка, с. 177): «Треба сказати, що 
про періодичну “Громаду” з  ріжчою програмою (написаною Подолинським) була стаття в 
офіціознім “Киевлянине”, де немов кликано родичів Подолинського зробити щось проти 
того ж ». Статті А .П одолинського в “Р[усской] старине” я не знайшов, і тут у 
Д[рагомано]ва, мабуть, помилка. Щ о велике роздражнення на еміграційний гурт, і особ
ливо на Драгоманова серед рідні Подолинського було і без останнього шантажу, се можна 
міркувати з вищенаведеної цитати, с. 102.
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він прийняв на своє утримання з платою 100 фр[анків] місячно, не кажучи 
про власну сім’ю. Положення для людини, яка ніколи не заробляла сама, а 
була джерелом підмог для незасібної еміграції, було страшне. Д о крайнього 
збентеження причинилась, очевидно, й жінка П[одолинсько]го, сильно роз
дражнена в тім часі против Драгоманова, почала, видко пиляти чоловіка, 
що якби не зв ’язувався був з Драгоманівською компанією, нічого б не було1. 
А  тут ще похорували й померли їх діти1 2, і Под[олинський] був в такій мате
ріальній біді, що мусив на похорон просити грошей у Драгоманова! Бідола
ха, і перед тим уже хорий і роздражнений до крайності (оцінити хоч би 
вищенаведені його різні фрази про російських] революціонерів), став усе 
більше тратити рівновагу. Він написав якогось дуже обідного і несправед
ливого листа до Павлика, що, видно, звернувсь до нього по належну йому 
платню: докоряв Павликові, що він і його сестра, котрій на інстанцію П ав
лика посилались невеликі гроші, стали тягарем для “Громади”. Щ ось при
крого написав він і Драгомановим: було, мабуть, і більше таких випадків, 
що захмарили останні відносини Подолинського до товаришів3. Н а початку 
січня він був уже в такім стані, що жінка відвезла його до психіатричної 
лічниці. Тепер батькам прийшлось понести на собі наслідки завареної гене
рал-губернаторськими руками каші! Мати Сергія на першу вість прилетіла 
до Монпелье, перевезла його до Парижа, сподіваючись кращого лікування. 
Надії не справдились, і вона зісталась при сині, віддавши йому всі свої 
сили, спочатку в Парижі, потім в Києві, куди його перевезено “за дозволом 
правительства”. Старий поет, розбивши власними руками щастя своєї сім’ї, 
тепер міг тільки оспівувати се материнське посвячення в передсмертних вір
шах. Він тихо догорав, не тратячи до кінця своїх літературних інтересів, і 
вмер скоро після перевезення сина до Києва, не викликавши трагічною до
лею своєю ніякого спочуття ні в тих російських кругах, котрих він три
мавсь, ні в тих українських, котрим він задав такий удар своєю немудрою

1 Бачу на се натяк в листі Павлика з  грудня 1881 р.: він пише Драгоманову, що крім 
покриття довгів, зроблених за друк і папір '‘Громади”, з  Подолинського не треба б більше 
брати грошей на видавництво —  “бо вони мусили й мусять —  так я думаю [Павлик жив 
тоді вже в Женеві] —  служити каменем роздорів між ним і жінкою. Треба тілько трохи 
знати відносини С[ергія] Андрійовича] до Наталії Я[кимівни] (Подолинських), щоб 
оцінити се. Нехай би краще брав гроші [пояснює: від родичів, котрі йому відмовили через 
те, що він давав їх на “Громаду”] і разом з  Н[аталією] Я[кимівною] робив ними терор 
[російський] чи що і нехай би через те не терпіли ані вони, ані “Громада” (III, с. 512).

2 Д о сказаного вище (с. 105—106), на основі листування, додам пояснення О.Любато- 
вич ( “Былое”, 1906, V I), що вмерли тоді від менінгіту менший синок П[одолинсько]го і 
донька Любатович, що була у П[одолинськ]ого на вихованні. Старший синок зіставсь і за 
нього потім був голосний процес між жінкою і матір’ю Под[олинсько]го.

3 Пав[лик], НІ, С. 447 , 450 , 511 й ін.
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політикою. Його племінник, в цитованім уже некролозі, гірко одмічує, що, 
крім свояків і найближчих знайомих, тільки один якийсь заблудящий пре
подаватель словесності віддав останню честь “поетові пушкінської плеяди”, 
та генерал-губернатор ушанував своєю присутністю похорон царського ка
мергера.

“Сю пору небіжчик Драгоманов уважав за найтяжчу в своїм житті”, —  
записує в своїх пізніших згадках його вірний Павлик (П ереписка, с.], 177). 
В Подолинськім він утратив і дорогоцінного товариша праці, і матеріальну 
опору, таку важну в сім критичнім моменті, зіставшися з довгами по старим 
виданням ( “Громада”, 1879 р. і “Воли”), і з новими, зробленими за адміні
страції Подолинського. В “Споминах” своїх Д[рагомано]в згадує, як йому 
з тодішніх своїх тощих фондів прийшлось заплатити 900 фр[анків] за по
роблені Подолинським видатки по “Громаді” (с. 188). З  Павликом, по його 
повороті з Монпельє до Женеви, він розсварився до решти, —  очевидно, 
той, як-то кажуть, почав йому дражнити нерви слабими сторонами свого 
Дійсно доволі тяжкого характеру1, —  так що Павлик кінець кінцем рішив 
лишити Швейцарію й вертати до краю, —  хоч з сим була зв’язана кара за 
“Ребенщукову Тетяну”—  6 місяців в’язниці. Покинувши свою роботу ко
ректора при “Вольном Слове”, не попередивши Драгоманова, який йому се 
місце виробив, він в лютім 1882 р. пустивсь до Відня, де зголосився до 
суду, і 22.11 сів у Львові на висідку.

Драгоманов зістався сам з Кузьмою в обставинах просто гнітючих. Се 
була хвиля найгострішого його конфлікту з російськими революційними 
кругами. Обгострившися в 1880—1881 рр. на ґрунті суперечок про москов
сько-польський централізм і заогнившися становищем, яке Д[рагомано]в 
зайняв супроти цареубийства, конфлікт наростав потім все далі з чисто по
літичних і теоретичних ріжниць, перейшовши на особисті обвинувачення й 
брехні і дійшов навіть до таких інсинуацій на Драгоманова, як те, що він 
постачає відомості російській жандармерії, і т. д. Вицвітом сих відносин був 
поганий пасквіль Черкезова против Драгоманова1 2* —  сквапно використа
ний не тільки польськими реакціонерами, але й галицькою народовецькою 
пресою (в статті Партацького в “З ор і”)3, а глибокий несмак лишивсь по сім 
інциденті у Д[рагомано]ва майже до всеї революційної еміграції, тому що 
навіть і колишні щирі приятелі, опинившися “в числе драки”, не мали відва

1 Листування, видане Павликом в 111 і IV  тт. кореспонденції, досить яскраво малює 
тодішню їх ‘‘психологію”.

2 “Драгоманов из Гадяча в борьбе с русскими социалистами”, 1882.
3 Про се в брошурі Драгоманова, передрукованій у Франка, 1, с. 231.
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ги зайняти тверде становище в сій сумній емігрантській бійці1. О сь як опи
сує він сей сумний епізод в своїм пізнішім листі:

«Як приїхав я в Женеву, то зблизивсь з тутешніми анархістами (старої 
школи, прудоновської, а не теперішньої Мосто-Кропоткінської, дурно-ма- 
зурсько-провокаторської), котрі себе заявляли європейцями і федераліста
ми. Вони були недовольні народничеством “Земли и воли” й якобінством 
“Нар[одной] воли”. О т ми і задумали де з ким утворити западнически- 
федеральний підкоп під “самобытничество” і “обрусение” господствуючого 
в 1879—1881 кружка з російських] соц[іалістів-]рев[олюціонерів]. З а  ба
зис рішили взяти Румунію (Раллі) з Бессарабією й Галичину (П авлик) з 
Україною. Аксельрод взявсь поїхати в Росію емісаром. Тільки там його 
записали в “самобытные” в “Черный передел”1 2 (од котрого він одхрещу- 
вавсь в листах до мене) і він звів діло на те, що прислав од якогось южного 
кружка програму, хоч і “чернопередельскую”, але все-таки федеральну». 
Програму ту мусила виправити комісія з Ст[ефанови]ча, Дейча, Плехано
ва, Жуковського й мене. її привезла делегатка й оставила в мене.

“Але поки Аксельрод був в Росії, Жуковський (западник і федераліст, 
трохи не українофіл, див. “Реформы и революция”, отдельный оттиск из 
“Общины”, изд. “Громады”) посваривсь зо мною через поляків вкупі з  поля
ками (И) став за централізацію і обрусєніє “проти націоналізму”3. “Чорнопе- 
редільці” тоді щось шахрували з  поляками і собі бацнули за централізацію, 
забувши навіть те, що самі написали в 1-му № -рі. Звісно, що довідавшись, 
що Аксельрод прислав мені програму з федеральними єресями та ще й за 
цитатами на “Громаду”, вони скандалізувались і, взявши в мене програму для 
перегляду, дальше заховали її і кликати мене до комітету не думали”.

«Тим часом Аксельрод приїхав в Румунію і прислав мені лист, в котрім 
був і другий з підписом “хлопцам”, до Ст[ефановича] +  Дейча. Я  поніс

1 Час в значній мірі вигладив потім гострі вражіння сього конфлікту. Навіть Дейч в 
своїх пізніших споминах, цитованих вище, відзивався з повним поважанням про політичні 
позиції Драгоманова. А  П .Б .Аксельрод, котрого я повідомив про план отсього збірника, в 
листах до мене з самою теплою симпатією спом’янув Драгоманова (як він його назвав —  
‘‘покойного теоретика-основателя и публициста Вашей партии”). «“Я вынес самое лучшее 
впечатление из своих встреч и бесед с Драгомановым. Я  без малейшего преувеличения, с 
полнейшей искренностью могу сказать, что до сих пор вспоминаю о нем с чувством глубо
чайшего уважения и глубочайшей симпатии», —  пише він в сих листах. «Расходясь с ним 
по основным политическим и тактическим воззрениям, все или почти все редакторы и 
сотрудники издававшегося в Женеве журнала “Община”, в том числе и Степняк (Крав- 
чинский), питали к нему лучшие чувства и относились к нему с величайшим уважением, 
как к высокообразованному, мужественному и неутомимому борцу за демократию».

2 Почав виходити з січня 1880 р.
* Мова, очевидно, про “розрив” літом 1880 р., описаний Дейчем. 

gM. Грушснський. Т-9
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його в ресторан, де вони обідали, й застав там все “сонмище” й делегатку. 
Завелась розмова й про програму. Вони стали щось перебріхувати й нарешті 
Плеханов викликнув: “Да ведь программа у нас!” —  “А  у мене копія”, —  
сказав я. Через 2 —3 години приходить “делегатка” прохати, щоб я оддав 
“копію”. Я  сказав їй, що копії цілої в мене нема, єсть тільки частина (введе
ние), зроблене Павликом (теж членом конспірації), —  і що в її інтересі, як 
вірної делегатки, не тільки не одбирати в нас цього шматка, а навіть дати 
нам повну копію програми, бо по всьому видно, що “чорнопередільці” ту 
програму не хотять пускати в світ. Делегатка й сама призналась в цьому, але 
все-таки плакала за копією. Тоді я сказав, що бачу, що все це діло йде так 
несерйозно, а потому я напишу Аксельроду, що вмиваю руки, а їй обіцяю 
випросити “копію” в Павлика, як побачу. Так я й зробив і одніс копію в 
квартиру “сонмища”, де застав одного Стефановича й оддав йому ту копію».

«Н а мою звістку [про се] Аксельрод одповів мені листами, в котрих 
прохав не зрікатись редакції, жалівсь мені по секрету на “чорнопереділь- 
ців” і Жуковського й т. ін. Нарешті приїхав і привіз мені лист од кружка, в 
котрому мене просили приложити руку до програми й печатати. Але Дейч 
стрів Аксельрода (як сам той розказував Павлику й мені) словами: “Виби
рай або мене, або Драгоманова”, — Аксельрод перелякавсь. Я  тим паче 
одрікся од редакції й прохав тільки Аксельрода, щоб він повідав усе “кру
ж ку”».

“А[ксельро]д поїхав, потім, вернувшись, сів в Цюриху. Пройшло більш 
року і коли “делегатка” попалась в тюрму, і Павлика теж не стало1, чую я, 
що “ч[орно]пер[еділь]ці” розказують, що я викрав з конверта якусь про
граму і т. ін. (Потім в листах до “січовиків” у Відень писали вже, що копію 
я послав в III отдєл[єніє]). Приїхав А[ксель]род, я йому й кажу: “Глядіть, 
що брешуть: прийміть міри, а то буде погано, як я возьмусь”. Акс[ельро]д 
божився, що до мене дійшли фальшиві чутки. Тільки я получаю лист од 
одного “южанина”, в котрому всю “еміграцію” і мене винуватять, що про
грама не напечатана, а, з другого боку, другий “южанин”, приїхавши з М о
скви, каже мені, що в Петро-Розумовському ходить по руках чорнопере- 
дільська програма, буцімто редагована спільно зо мною, і розказують, що я 
заодно з  “Ч[ерным] переделом]”. Саме в той час з ’являється брошура Чер- 
кезова з  брехнею про моє похіщеніє документа. Я  питаю Акс[ельро]да, що 
він буде робити? Він просить мене нічого не писати, а обіща сам виступити 
против брехні. Проходить час, і Акс[ельро]д пише мені, що він забув, що 
таке посилав мені, і потому виступати проти Ч[еркезо]ва не буде, а що, 
мовляв, коли в мене єсть його листи, то він би готовий передати діло третей
ському суду. Я  одповідаю, що не розумію, в чім я з  ним мав би судитися, та

1 Нагадую, що Павлик виїхав в лютім 1882 р.
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коли він хоче, то прошу дозволу подати на суд усі його листи. Той одповіда, 
що пише наскоро в дорозі, поки, каже, тілько, що я можу робити з  його 
листами, що хочу. Н а тім замовк —  і підписується на запросі-протесті 
П леханова] і К -о”1.

«Я, звісно, плюнув на них. І тільки тоді, як довідавсь, що брехню роз
казала Ч[еркезо]ву В.3ас[улич], котра тим часом ходила до мене на ради і 
переговори, і коли після того, як получивши звістку, що Ст[ефанови]ч дуже 
себе погано держить в тюрмі, я мусив предостерегти В.3[асули]ч, а вона 
мене звела (нежданно для мене) з Д[ей]чем, я нагадав цю справу, написав
ши В.3[асули]ч, щоб вона мене наперед не зводила з завідомими клеветни
ками. В.3[асулич] предложила третейський суд. Я  прийняв з умовою, що 
вона сама вибере сторону й за мене, та тілько щоб суд був гласний. Вона 
тоді предлага умову, щоб при суді розбирати також і те, чому я не хочу 
одповідати на одвертай лист П леханова] і К-о, і щоб судивсь і з ними. Я  
одповів, що лист —  осібне діло, і що можу судитись з нею, бо вона, повто
ряючи брехню, могла бути “в недоразумении”, а ті наші добре знали, яку 
програму я получив, як получив і яку копію оддав сам їм, —  значить, вони 
могли бути тільки “заведомыми” брехунами, а з  такими я не можу суди
тись. Засулич одповіла, що коли я не хочу судитись з Пл[ехановим] і К-о, 
то й вона не хоче зо мною. Тоді я вже покликав її судитись за брехню, котру 
вона розпускала. Вона одповіла, що не може одділятись од своїх приятелів. 
Послі, коли виявилось, що за птиця Стеф[анович], і коли всім виявилась 
народновольсько-дегаївська грязь (од котрої я остерігав російську] с[оціал |- 
рев[олюційну] масу), і коли приїхав сюди Степняк і його жінка, котрі були 
при справі з програмою (в мене єсть їх листи, де вони розказують все діло 
так, як я написав вам), то Плеханов і Дейч вже звернули все на Стефановича. 
Вони розказують, що Ст[ефанови]ч, коли побачив, що я йду (з  копією), то 
випхнув їх в другу хату, замкнув її, і коли я пішов, то вкинув копію в камін, 
а їм сказав, що копія то була не з програми, а з осібного, інтимного листа 
Акс[ельрода] і що він [ні]бито зробив мені достаточний виговор, так що 
далі вже не треба їм про це зо мною й говорити»1 2.

Я  навів се оповідання як ілюстрацію того крайнього роздражнення, яке 
витворилось між Драгомановим і російськими революційними кругами і тої 
тяжкої атмосфери, в якій він тоді жив. Се розходження не зісталось без 
впливу і на його соціально-політичну ідеологію. Так як в часі заснування

1 “Одкритий лист”, підписаний Засулич, Дейчем, Плехановим, Кохановським і А к 
сельродом, вийшов в липні 1882 р.

2 Франко, І, с. 135—137, се коментар до статті Др[агомано]ва в “Вольном Слове” 
1883 р., де згадувалось про цей інцидент. Паралельне, сучасне оповідання пані Драгома- 
нової: Павлик, IV, с. 8 9 —93.
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“Громади” він, не без впливу зв'язків з російськими прудонівцями “Работ
ника”, сильно пішов був в сім напрямі, так тепер під вражіннями сього ре
волюційного бруду, як він його називає, став виступати на старі позиції 
конституційного федералізму. Н а сім ґрунті утворились його зв'язки з “зем
ською конспірацією”, як він їх жартома прозивав, —  лібералами-конститу- 
ціоналістами, котрих відпоручником заявився тут літом 1881 р. гейдельбер
зький слухач Аркадій Мальшинський, і запросив Драгоманова до свого 
тижневика “Вольное Слово”, що він заложив в Женеві, мовляв, як орган 
“Земського союзу”*. Н а два роки від липня 1881 р. “В[ольное] Слово” 
стало головною трибуною Драгоманову, за неможливістю продовжувати 
“Громаду” чи працювати в якімсь суголоснім українськім органі. З  сього 
боку, очевидно, Драгоманов і цінив свою участь в сім журналі, незалежно 
від матеріальних міркувань — як джерело прожитку, хоча се співробітниц
тво приносило йому великі обвинувачення з революційних російських і поль
ських кругів, і сам Мальшинський в ролі редактора не дуже задоволяв його. 
Драгоманов закидав йому нерівності —  то аванси лівим, “скоки в німецьку 
соц[іал]-демократію та й у російську нігілятину з Аксельродами” (котрого 
Мальшинський прийняв, мовляв, по рекомендації Лаврова вести хроніку 
часописі), то неперебірчиве спілкування з ріжними чорносотенними елемен
тами, або, як висловлювавсь Драгоманов: скоки в консерватизм з “бывши
ми дипломатами”, інакше —  сущими прохвостами, котрі тепер пишуть в 
“Суворинську газету”. Тим мотивував він, що, попрацювавши півтора року 
в часописі як постійний співробітник, він з 1883 р. взяв на себе її редакцію, 
сподіваючись зробити органом більш витриманим.

Але ще перше ніж Драгоманов став фактичним редактором “В[ольного] 
Слова”, його, властиво, від початку вважали “Драгоманівською газетою”, 
бо він був його головною літературною і політичною силою, і з перших но
мерів (з 3-го, власне) розпочав друк свого облічєнія на польських і російсь
ких якобінців —  “Историческая Польша и великорусская демократия”. Сей 
прегарний твір —  найкраще з публіцистичних писань Драгоманова, при 
всій сорозмірній спокійності і об'єктивності тону своїми критичними заміт
ками болюче зачепив уже й так напружені нерви російських і польських 
його противників, приготовив той черкезівський випад, про котрий вище 
була мова, і силу інших прикростей1. Драгоманова записано не тільки в

1 Л.М.Драгоманова писала про се потім Павликові: «Як М .П .(Драгоманов) в статті 
“Д ем ократія]” в “В[ольном] Слове” написав, що по їхньому задержать і не напечатать 
літературної роботи, даної їм для напечатания, коли вона не підходить до їх поглядів, 
нічого не значить, —  деякі з тутешніх, у котрих “рильце було в пушку”, почали пускати 
такий слух, що М[ихайло] П[етрович], котрий проповідує чистоту средств, сам такий, що 
читає письма, на його ім’я прислані, і зніма копії. Ходила ця брехня по людях, поки не 
найшла дурного Черкезова» (IV , с. 90 ).
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“бувші соціалісти”, але в запроданці, казьонні пера і т. д., бо про “Вольное 
Слово” пущено поголоски, що воно, властиво, видається за правительстве- 
ні гроші, —  се провокаційна робота, Мальшинський являється в дійсності 
агентом міністра Ігнатьєва, і т. д. Такі обвинувачення відразу кинуло ж е
невське “Общее дело” (видаване Ельпідіним, Зайцевим, Алісовим): воно 
називало “В[ольное] Слово” “органом Ігнатьєва, Божидаровича (темного 
братушки) і Драгоманова, і т[ому] под[ібне]. Драгоманов, видимо, вважав 
нижче своєї честі полемізувати з такими інсинуаціями, і коли Павлик пори
вавсь виступити в ролі оборонця “Вольного слова”, Драгоманов його стри
мав, раз назавсіди заборонивши виступати адвокатом в його справах. Але 
певно, що чуючи такі обвинувачення, Драгоманов постаравсь добре прові- 
рити, звідки йдуть гроші Мальшинському, і коли не порвав відносин з 
“В[ольным] Словом” до кінця, то, очевидно, був певний їх бездоганного 
походження.

Питання се, зрештою, виплило було нещодавно знову, наслідком книги 
В.Богучарського ( “И з истории политической борьбы в 70-ых и 80-ых го
дах”, 1912), де сей історик російського] громадського руху проголосив де
легацію Мальшинського від “Земського союзу” містифікацією, котрої жерт
вою став “бездоганний з кождого погляду Драгоманов”. Полеміка, котру 
против його виводів повів в обороні “Вольного Слова” і Драгоманова 
Б.Кистяківський, а в ній взяли участь і інші ближчі до сих справ люди, все- 
таки не довела питання до повної ясності, і Богучарський зіставсь при 
переконанні, що Мальшинський працював не для земців, а для свого гей
дельберзького товариша гр[афа] Шувалова, одного з  членів ліберальної 
двірської партії, а Драгоманов таки був містифікований1.

Щ о між людьми, з котрими мав зв ’язки Мальшинський, могли бути й 
такі, котрих більше інтересувало розбиття терористичної пропаганди і роз
колення російської еміграції, ніж конституційна реформа, і з сього погляду 
вони цінили й участь Др[агомано]ва, який заявив себе рішучим противни
ком терору, се, мабуть, трудно заперечити. Але, очевидно, ніяких умов 
Драгоманову в сім напрямі не ставилось, бо він їх би і не прийняв.

1 Головніше в сій полеміці (на котрій я не можу спинятись, бо весь епізод, властиво, 
являється епілогом женевського соціалістичного гуртка): Б.Кистяковский’ Страницы прош
лого, М -ва, 1912; А.Кизеветтер, Земский союз или Священная дружина? ( “Рус[ские] 
ведомости”, 1912, 22. IV); В.Я.Богучарский\ Земский союз или Священная дружина 
( “Рус[ская] мысль”, 1912, IX); Б.Кистяковский; Орган “Земского союза” “Вольное 
Слово” и легенды о нем ( “Рус[ская] мысль”, 1912, X I); В.Богучарский, В заключение 
полемики (Ib[idem ], 1913, II); А.Прибылева, О  “Вольном Слове” и роли в нем Маль- 
шинского ( “Рус[ское] богатство”, 1913, III); С.Ефремов, О  том, что было и чего не было 
( “Укр[айнская] жизнь”, 1915, X ) .
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Він ішов почасти за своїми власними переконаннями, проробляючи ево
люцію від безначальної спілки громад “Переднього слова” 1878 р., як кін
цевої мети, до федеральної конституції “Вільної спілки”, як ближчого зав
дання, —  що явилась потім (1884) як резюме його власних міркувань і 
того матеріалу, який зібравсь у нього в руках за сей час. Почасти рахувався, 
мабуть, з сим “земським”, конституційним рухом, котрого виявом став от
сей так званий “Земський союз”. Рух підіймався якраз найбільше на Укра
їні, серед людей, ближчих Драгоманову і старій Київській громаді (одним з 
найбільш активних його репрезентантів був брат С .Ф .Русової Ліндфорс), 
і, без сумніву, робив вплив на Драгоманова, так гірко розчарованого в 
соц[іал]-революційних] кругах.

Але супроти негідних інсинуацій, котрими помстились над ним за сю 
його еволюцію російські та польські революційні круги1, він узяв тактику 
презирливого мовчання і не повідав того внутрішнього процесу, котрий тоді 
пережив. М оже бути, одначе, що й сам вповні не усвідомляв його.

Поки виходило “Вольн[ое] Слово”, заробіток в нім задоволяв скромні 
вимоги прожитку Др[агомано]ва, і за поміччю тих невеликих і припадко
вих підмог, які приходили з України, він продовжував також українські пуб
лікації. 1882 р. додрукував і випустив розпочатий 1879 р. п'ятий том “Гро
мади”. Н а жаль, він мав дуже архівний характер: більшу половину його 
становила друга частина звісного нам зводу “Звісток з  України”, переваж
но матеріал 1876—1877 рр., що тепер, після 1 березня 1881 р., стратив зов
сім свою актуальність. Коли вже й перед тим інтерес до “Громади” упав, то 
сей V  том міг тільки збільшити розчарування і ліг, як на могильний камінь, 
на се видавництво. І Драгоманов уже більше не підіймав мови про його 
продовження, а взявсь за свої старі фольклорні праці.

Випустив, ширше проробивши, свою працю про “Нові українські пісні 
про громадські справи (1764—1880)”, занапащену в віденськім “Слов’ян-

1 З -сер ед  ріжнихїх випадів на мене робить найбільше вражіння позиція, зайнята в сій 
нагінці пок[ійником] Лавровим. Коли тодішній лідер польських соціалістів-революціоне- 
рів Станислав] Мендельсон в лондонськім “Przedświt-і” 1891 р. переїхався ще раз по сім 
інциденті, зачепивши колишній комітет “Нар[одної] волі” і “нікого [sic] Драгоманова, 
начебто емігранта, що на рептильні гроші при помочі правительствених фігур і звичайних 
шпиків видавав в Женеві журнал п[ід] заголовком] “Вольное Слово”, —  і здогадувавсь, 
що «правдоподібно під впливом сього “радикала” виконавчий комітет “Народ[ної] волі” 
зробив помилку —  щоб не вжити сильнішого виразу —  війшов з  ...ською поліцією в перего
вори, котрих зміст назавсіди лишиться плямою на людях тодішнього “Комітету”». Лавров 
відповів листом, де взяв в свою оборону комітет, а про Драгоманова висловивсь так: “пер
вый безразличен как для меня, так и для моих друзей, русских социалистов”. Така була 
епітафія єдиного соціал-революційного фронту, заложеного в 1873 р. в Цюриху!..
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ськім альманаху” (1881). Потім вернувсь до старої праці над корпусом іс
торичних пісень: 1883 р. вийшов перший випуск, присвячений першій по
ловині X V III в. (частина перша, розділ перший —  кінець козацтва); дру
гий, доведений до руйнування Січі, вийшов два роки пізніше, за спеціаль
ною допомогою. Крім того, видав в сих роках по-українськи, але латинсь
кими буквами, в інтересах приступності для галицьких робітників Ш евчен- 
кову “М арію” з  своїми увагами як агітаційну, противцерковну річ (1882).

Дальше сього тодішні засоби Др[агоман]ова не йшли, і взагалі й се, що 
він робив, давалось йому все тяжче. П ід літо 1883 р. через кілька місяців 
після того, як Др[агоман]ов узяв на себе формальне редакторство “В ольн о
го] Слова”, “земські конспіратори”, як він [їх] зве, раптом постановили 
припинити “Вольное Слово” і, не давши Др[агоман]ову навіть змоги заго
дя приготовити ліквідацію видання, поставили його перед довершеним фак
том. Др[агоман]ов ще раз опинивсь без усяких засобів з  неоплаченими 
довгами часописі —  гроші на розплату поприходили через вісім, десять 
місяців, а тим часом йому прийшлось пережити незвичайно прикрі часи.

“В маю 1883 р. я зіставсь вже зовсім, як Робінзон Крузо, в богоспаса- 
емій Ж еневі”, —  писав він в пізнішім листі до киян ([Листи до Ів. Ф ран 
ка,] с. 47). “Випровадивши жінку з дітьми на море (по конечному наказу
ванні лікарів по меншій мірі для двох) —  випровадивши на позичені гроші, 
я оставсь з ЗО фр[анками] на все літо, навіть без обіду —  з  кредитом в 
молочарні, як колись, в часи студентства”.

Д о жалю за страченою трибуною, котра, по поміченням Драгоманова, 
здобувала все-таки прихильників його ідеям, не вважаючи на гніви “патен
тованих лібералів і радикалів” («коло “В[ольного] Слова” вироблялась ку
пка щирих федералістів, досить щирих робітників; самі “патентовані” поча
ли говорити багато з того, за що на мене плювали, —  дедалі сей процес іде 
все більше», —  писав він потім), —  таким чином прилучались і серйозні 
матеріальні клопоти. Російські підцензурні часописі замкнулись перед Д ра- 
гомановим ( “Исторической Польши и великорусской демократии” не мог
ли йому дарувати й тут), а разом з тим в відносинах з Київською громадою, 
яка досі, хоч дуже неакуратно, все ж  виконувала свої фінансові зобов’язан
ня, і начебто вповні спочувала характерові і напрямові женевської роботи1,

1 Так, Др[агоман]ов наводить з заяви Старої громади до нього, переказаної йому 
через одну посередницю в 1880 р. між іншим такі пункти: (київські) українці поділяють 
основні тези програми “Громади”, не входячи в деталі, в котрих можливі й ріжниці; коли 
Др[агоман]ов вважає потрібним періодичне видавництво і не замінить його видаванням 
окремих брошур, то партія (!) все-таки радить віддавати дещо праці й брошурам та публі
куванню статей, які присилаються з  Росії; мова брошур має бути або українська, або “рус- 
ска літературна” (!): на українській бажано бачити брошури на теми українські або прило- 
жені до українства, “а не теоретичні на тему федеративного устрою” —  сі краще друкува
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наступило виразне прохолодження, відчуте Драгомановим особливо боліс
но в його теперішнім положенні. Від травня 1882 р. і до кінця 1883 він не 
мав, як каже, “ніякого звуку” від своїх старих союзників: приходили часом 
якісь гроші, але без усяких пояснень, прошения Др[агоман]ова в ріжних 
літературних і наукових справах зіставались без відповіді —  так що навіть 
книги по українознавству “бувших товаришів” приходилось йому діставати 
через Петербург, і сею ж  дорогою передплачувати “Киев[скую] старину”!

В сім тяжкім положенні виручило Др[агоман]ова тільки замовлення на 
політичну програму, що він дістав від якогось гуртка “політиків”, як вони 
звуться в тодішній кореспонденції. Ініціатором, по деяким відомостям1, був 
М ик[ола] Вас[ильович] Ковалевський*. Натяки Др[агомано]ва вказують 
найбільше на лівобічних земців, котрих дезидерати він положив в основу 
сеї праці, надавши їй форму мотивованого «проекту статуту українського 
товариства “Вольный союз” —  “Вільна спілка”».

Засоби, отримані на се видання, дали Д[рагомано]ву змогу протрима
тись не тільки самому, але й вести публікацію “політичних пісень”. Н а їх 
видання і на ріжні інші літературні плани —  “Історію української літерату
ри”, котра його в сім часі особливо займала, стереотипове видання “Кобза
ря” і т. ін.; він шукав тепер помочі земляків, відчувши повне розходження в 
політиці. В сім напрямі вів він в 1883 р. розмову “з  приїжджим старим 
колегою”, заявляючи, що ніяких дальших колективних, громадських підмог 
не хоче, і поручає йому сю справу тільки персонально (с. 49). Ся справа 
пішла, одначе, на громаду, і відгомони тутешніх дебат доніс Др[агомано]ву 
при кінці 1883 р. Т.Окуневський: з огляду на відомості про “незносне ста
новище” Др[агоман]ова серед російської еміграції в Женеві, йому радили 
переїхати до Лондона або до Парижа, де він міг би зайняти катедру сло
в’янських літератур (!), і знову обіцяли йому поміч. В січні прийшов лист з 
Відня від “уповноваженого” Київської громади, що виїхав між іншим на те, 
аби управильнити грошеві і всякі відносини з Др[агомано]вим: Громада го
дилась утримувати Др[агоман]ова за кордоном (посилаючи йому по півто
ри тисячі карб[ованців] річно), з тим, щоб він докінчив роботи над корпу
сом історичних пісень. Але умовою ставилось, щоб сей корпус друкувався в 
Росії, бо заграничні видання однаково не доходять: “Пісні про громад[ські] 
справи” циркулюють в єдинім примірнику. Тільки не пропущене цензурою

ти по-російськи: бажано, щоб ішли з-за  кордону голоси про потребу звільнення українсь
кої школи від обрусіння, і про се щоб писалось в російських легальних виданнях (III лист 
до киян, с. 4 2 ) . З  1882 р. Д[рагомано]в згадує переказаний йому відзив, що він добре 
зробив, приставши до “В[ольного] Слова”, а з приводу його “И сторической] Польши” 
“посередниця” писала (в травні 1882), що “його приятелі” з  радістю стріли сей твір і 
вважають його chef de oeuvre [шедевром] (Там же, с. 4 4 ).

1 Кистяковського в його біографії Др[агомано]ва (Политические] сочинения).
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відсилалось би назад за кордон для опублікування там. Др[агоман]ов не 
годився з сими бажаннями, вважаючи, що підцензурне видавання україн
ських істор[ичних] пісень, і взагалі історичних праць, зводиться до одно
стороннього освітлення української історії, —  “мовляв, українці на те тіль
ки й живуть, щоб Польщу розвалити, а потім благоденствують під москов
сько-петербурзькими царями (причому, праці істориків-демократів і хло- 
поманів фальшують діло найгірше, бо вони катають в ус і в рило не тільки 
Мазеп, а й Виговського й Полуботків, а про Петрів і Катерин по меншій 
мірі мовчать, вільно чи невільно, все одно)”. Але кінець кінцем, не бачучи 
іншого виходу, він прийняв сю пропозицію, яка мовчки ліквідувала старе 
поручения Громади Др[агоман]ову: вести п о л іт и ч н у  роботу за кордоном. 
Вимовив собі тільки п р а во  “видавати, коли буде потрібно і коли буде за 
що, політичні публікації в ідеях, котрі доволі звісні й вам” (с. 56).

“Вільна спілка”, котру Драгоманов випустив слідом (1884), хоч прид
бала йому компліменти деяких українсько-російських “політикологів”, які 
віщували їй епохальне значіння, —  “якщо вона пошириться”1, в національ
них українських кругах, серед “громади” була стрічена холодно і навіть не
приязно. Драгоманов розглядав “Вільну спілку” як органічний додаток до 
“И сто р и ч еск о й  ] П ольш и” —  додаток догматичний, тимчасом як 
“И сторическая] Польша” являлась «критичною стороною “Вільної спіл
ки” і, на його погляд, се був тільки “катехізм того, що писали земства, в тім 
числі й наші”, в тих роках. Але таки серед українців “В[ільна] спілка” ніко
му не подобалась», як йому орікла одна українка, що інформувала його 
літом 1885 р. про українське життя. Я к вияснилось потім, Київська грома
да навіть брала участь в фінансуванні сього поручения (с. 58), але книга не 
підійшла під тодішні настрої Громади —  під її “теперішню програму”, ка
жучи словами її пізнішого листа.

Сі настрої її підтримали, очевидно, відомості, привезені Антоновичем з 
Галичини восени 1885 р.* В сім часі відносини Драгоманова до львівських 
народовців дійшли найбільшого свого напруження. Недавно перед тим був 
“виелімінований” з галицької суспільності Павлик після того, як слідом за 
Франком і Белеем пішов був на співробітництво з народовцями і навіть 
брав в оборону сю тактику та радив Драгоманову бути толерантнішим до 
своїх галицьких прихильників і взагалі до галицького загалу,1 2 —  з котрим,

1 “Ваша брошура, себто її основні принципи, якщо вона пошириться, може і навіть 
неодмінно буде об’єднувати дуже багато людей і утворить дуже солідну russische freisinnige 
Partei [російську радикальну партію]”, —  цитує Драгоманов лист одного такого “звісного 
політичного писателя” (с. 50 ).

2 Крик жалю на суворі докори, котрими діймав Драгоманов своїх галицьких прияте
лів за сей опортуністичний курс, —  в листі Павлика до Л.М.Драгоманової з  2 .Х .1 8 8 4  —  
IV, с. 275. Пор. там же, с. 264 , 267 , 271—272. Павликові плани мирної експансії в 
народовецьких кругах.
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мовляв, можна зробити багато після своєї вподоби, аби тілько обертатися 
до них, як до людей. Не вважаючи на миролюбивий настрій, він люто роз
гнівав народовецькі круги своєю статтею в польськім “Кур'єрі львівськім" 
про москвофільство і народовство*, де осміливсь розвинути свою улюблену 
ідею, що з погляду демократизму тодішні народовці, притьмом стараючись 
дійти порозуміння з правлячими польськими консервативними кругами, пі
шли назад навіть супроти москвофілів, таких, як Наумович, напр. (нага
даю, що сам Павлик був вихованцем таких москвофілів-народолюбців). 
Після сього участь Павлика в похороні безконфесійного народовця А доль
фа Нарольського, відправленім без церковного обряду, і промова, сказана 
на могилі небіжчика, дали нагоду зробити з ним обрахунок. Коли москво
філи накинулись на сей інцидент як маніфестацію недовірства “українців”, 
народовецьке “Діло”, замість дати їм відправу за свого співробітника, на- 
друкувало на Павлика, як він висловлявсь, —  “елімінаційний декрет”, ві
дібрало у нього мізерний заробіток, який він мав при “Ділі” як перекладчик 
для “Бібліотеки найзнаменитших повістей”, і тим змусило його зректись 
також роботи і в селянській газеті “Батьківщина”, видаваній Романчуком. 
В очах Драгоманова се був ще один доказ того, що його галицькі прихиль
ники мусять зійти з тої опортуністичної стежки, на котру забрели після 
своїх експериментів 1878 р. ( “Громадський друг” —  “Молот”), та згурту
ватись коло власного органу. Він знову завів в сій справі переговори з укра
їнцями і старавсь підняти настрій своїх галицьких кореспондентів, особливо 
Ф ранка, котрого народовці теж з розпалу були “виелімінували” за те, що 
вмішався в полеміку з приводу Павликового інциденту: відібрали роботу в 
“Ділі” й “попросили” не приходити до ніяких українських товариств ( “іди і 
не признавайся, що ти русин”, —  як се формулював Павлик), але потім 
завернули й почали йому робити ріжні аванси: обіцяли віддати йому редак
цію “З о р і” і т. д. Павлик гірко жалівсь Драгоманову на сих приятелів, яких 
так недавно боронив перед ним: по його інформаціям, може, й не дуже 
вірним, “елімінаційний декрет” на нього (себто стаття в “Ділі” з 8 (20 ). 
X II.1884 п[ід] заголовком] “В мутній воді”) був написаний старим това
ришем Коцовським з відома Франка, пропущений Белеєм, і Ф ранко з 
Терлецьким, хоч самі брали участь в похороні Нарольського, не тільки не 
підтримали Павлика, а ще робили йому закиди за недисциплінований ви
ступ. Але місяць пізніше Франко вже теж був “елімінований”1.

1885 рік пройшов в кореспонденції з Києвом в сій справі. Українці не 
відмовляли підмоги проектованому органові: давали потрохи гроші, але не 
хотіли розлому: бажали, щоб будучий журнал (він мав дістати назву “П о 
ступ”) не протиставляв себе “Ділу”, щоб акція йшла за порозумінням з

1IV, с. 313, 3 2 3 - 3 2 4 ,  3 4 4 - 3 4 5 .
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народовцями, а особливо вітали план передачі Франкові “З о р і” як найкра
щу комбінацію1. Ф ранко хитався, годився на сі пропозиції, тимчасом як 
Драгоманов і Павлик теж після останньої гарячої купелі стояли неприми
ренно на позиції відокремлення. Коли під осінь приїхав до Львова Антоно
вич, щоб узяти участь в археологічнім з ’їзді, Драгоманов і до нього звертався 
з прошениям підтримати проект нового журналу. Але Антонович теж став 
на примиренчеську позицію, і в результаті Київська громада рішучо відме
жувалась від акції Драгоманова і всеї його закордонної роботи. Се було 
прелюдією до фундації відновленої “Правди” як органу польсько-україн
ської угоди в галицьких відносинах* і маніфестацією лояльного українсько
го курсу в відносинах російських.

Н а жаль, у мене нема подробиць для характеристики сього моменту, і 
навіть історичний лист Київської громади, котрим вона остаточно ліквіду
вала своє поручения, дане Драгоманову в 1875 р., не виданий в цілості, 
приходиться користуватись тільки цитатами в листах Драгоманова “до киян”, 
написаних в відповідь на сей і пізніші листи Громади, в 1886 і 1887 рр.

З  них видко, що в сім своїм першім листі, писанім в січні 1886 р., 
вона заповідала, що пришле гроші, 1200 карб[ованців], але докладно озна
чала, на що вони мають іти. Політичні публікації вона трактує як “зверх- 
бюджетну розкіш” (лист був писаний по-російськи), з  огляду на “мініма
льну користь”, яку вони досі давали. Просить Драгоманова прийняти до 
відома її виразну заяву, що тепер всі такі (як Драгоманова) видання для 
українців без користі. Вони “постановили вести справу всередині, в ме
жах можливого, в ріжних сферах і напрямах, головним чином стараючись 
придбати співчуваючих людей і групи”. Намість політичних публікацій, 
радять Д[рагомано]ву, не спускаючись на їх поміч в будущині, шукати 
собі заробітку в заграничних і легальних російських виданнях, розробля
ючи певні теми, правдоподібно, ті ж більше-менше, які “Громада” вису
вала як свій дезидерат ще в 1880 р. —  просять тим “сослужити службу” 
українському рухові1 2.

Драгоманов, розуміється, такою оцінкою своєї роботи був ображений 
до крайності і заявив, що абсолютно не може помиритись з такою оцінкою 
безцензурної закордонної публіцистики —  нагадував Герцена, котрого ви
дання теж свого часу оцінювались громадянством як “бесполезно-вредные”, 
і заповідав, що таки зараз поведе кампанію против клерикально-реакційно
го українства в Галичині, особистим коштом, на свій риск докінчить видан
ня “Політ[ичних] пісень” і “Кобзаря”—  і тоді поїде в Америку, де, може, 
дістане місце в якімсь “уездном училище”.

1 Див. про КИЇВСЬКІ директиви, IV, с. 337.
2 Листи до Франка, І, с. 153—134, 156; II, с. 57.



196 НАУКОВІ РОЗВІДКИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

“Значить прощайте! Спасибі за добро! Простіть беспокойство, котре 
робив я Вам більш 10 років, а особливо в останній час. Я  найоб’єктивно 
признаю себе побитим по всім правилам стратегії як чоловік, котрий не роз
важив добре сил, ні своїх, ні ваших. Тільки ж на прощання все-таки, також 
об’єктивно, признаю, що теоретично я правий в своїх думках про потребу 
поставити український рух на ґрунт європейський ідейно і географічно —  і 
що тільки на цьому ґрунті укр[аїнська] справа може вигоріти взагалі і по- 
частно —  пережити теперішню реакцію. Хто плавав у морі, той зна, що 
коли захопить тебе назадня течія, то нема небезпечнішого, як піддатись їй, 
а треба держати голову вгору та все брикатись наперед, хоч би тебе несло 
все-таки назад: наскочить хвиля напередня і випливеш на берег, коли ж 
піддасись хвилі назадній, то напередня перескоче тобі через голову, переве
рне, назадня течія впять потягне по-своєму — і чоловік пропав, або по 
меншій мірі затягнеться ще далі од берега, довго попоб’ється, поки все-таки 
не візьметься за раціональну методу плавати. О т так і на історичному морі! 
Я к будемо живі ще років з 5—10, то попробуємо ще раз перевірити це пи
тання” (І, с. 174).

Громада не відізвалась і на сей гарячий заклик відповіла знову неприяз
ним мовчанням. Тільки пок[ійний] М .Лисенко сепаратно написав, благаю
чи не брати до серця міркувань Громади про “бесполезность”1. Громада знов 
пересилала гроші —  протягом року без всякого коментаря і тільки з почат
ком 1887 р. прислала нового великого листа, ще більш різкого і образливо
го, характеризуючи роботу Драгоманова вже не тільки як “безкорисну”, 
але й шкідливу, і досить недвозначно відмовляючи йому [в] помочі навіть 
на видання “Політ[ичних] пісень”, з огляду, що Драгоманов не виповнив її 
бажання —  не прислав матеріалу на Україну і випустив II частину в Ж е
неві —  яка “пошкодить нашим замірам тут” (с. 68). Правда, при тім заяв
лялось, що відносини і надалі не ліквідуються, запомога буде посилатись 
тільки на прожиток Драгоманова і його сім’ї, “а не для тих робіт, що ви 
захочете вести не по нашій теперішній програмі” (с. 57), а “в теперішній 
програмі та дорозі” Громади “знайдеться місце і для Драгоманова, стоящо- 
го в окремім стані”, аби тільки він не поступав на власну руку —  “не брав 
на свій риск і на свою одповідь діл, котрі торкаються й їх (киян), —  щоб 
про кожне таке діло радився з ними” (с. 74). Але ся декорація не зміняла 
справи —  “повної одставки”, котра давалася сим Драгоманову. “Еліміно
вані” з галицького життя1 2 були відставлені тепер і від українського.

1 Се, очевидно, з його листа уривки, надруковані на с. 146—147 листів до Франка. 
Пор.: [Листи до Ів. Франка,] с. 199.

2 Так характеризував сам Драгоманов позицію свого гуртка —  “признаюсь одверто, 
що я, звісно, не радий, що мене виеліміновано з галицької преси вкупі з другими соціаліс
тами, як П[авли]к, В[ов]к” —  І, с. 220.
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Восени 1887 р. Вовк перекочував з Женеви до Парижа, два роки пізні
ше і Драгоманов покинув її для Софії; на женевськім попелищі зіставсь 
тільки Кузьма Ляхоцький з своєю “друкарнею” і складом видань. Випус
тити в світ його стереотипового “Кобзаря” так і не довелось, як не довелось 
Драгоманову докінчити свої “Політичні пісні”.

З а  своє “виелімінування” він дав шах галицьким і київським опортуні
стам заснуванням “радикальної партії”, що припадає саме на сей час (Д ра
гоманов, властиво, був против “партії”, а обстоював зав’язання “органі
зованої групи —  і подібну групу організовував в тім же часі й на еміграції1. 
А  історію своєї “прі” з тими і сими почав викладати в “Австро-руських 
споминах”, на жаль, тільки —  не пішов в них далі своєї університетської 
одставки2.

Н а сім кінчу я свої фрагменти в надії, що, може, колись в кращих об
ставинах і з багатшим матеріалом я ще зможу пройти історію сеї пам’ятної в 
розво’і нашого життя доби. А  як епітафію над могилами сих наших соціаліс
тів “першого призову” я позволю собі навести кілька слів з “Історії соціалі
зму” Бенуа Мальона, яка принесла соціалістичній публіці перші інформації

1 Восени 1888 він писав Павлику (V , с. 257): « З  росіянами, з  котрими ми тут вкла
даємо програму органу, а то й партії, дійшли вже до того, що вони майже всю програму 
“В[ільної] спілки” прийняли. Треба сказати, хто вони: 1) Українець з  Чернігівщини, був
ший член кружка народних вчителів, котрий дуже українствував і розширяв “Громаду” і 
наші брошурки, аж поки офіціальні наші українофіли не покинули його без матеріалу, без 
ради, тоді кружок пристав до народновольців, сам наш №  1 зоставсь украйнофіло.м, на
віть перекладав Короленка для “З о р і”, котру пренумерував, будучи висланий на Сибір. 
2) Чорноморець, цілком бувший народновольцем-марксистом, втік з Росії після 1 марта 
1881 р. 3) Казанець, бувший в Сибіру за справу типографії й стосунки з народновольцв- 
ми. 4 ) Пскович, моряк, член нар[одно]вольського офіцерського кружка, зложеного Суха- 
новим; це з нас найбільший централіст. 5) Киянин, колись анархіст-бунтар, дуже критич
но дивившийся на київських украйнофілів, а через те і на українофільство, ходивший в 
народ в Київщині і Пермщині; довго живе за границею, доволі бачив і читав. 6 )  І Іодоля- 
нин —  від батька офіцера з українців і матері-польки; антипатизував украйнофільстпу; 
терпіть не може Антоновича, з  котрим мав діло в Києві, коли чернігівські земці задумали 
зроби ш лігу з  усіх опозиційних елементів, і котрому закида двоедушіе; був в Сибіру за 
справу “вооруженного сопротивления в Киеве”, потім був в Женеві, в Болгарії, тепер туг; 
завше був федералістом, хоч помагав нар[одно]вольцям, коли вони “робили” щось. П о  
словам казанця, більша частина висланих у Сибір і повернувших звідти рішуче звертаєть
ся до політичного програму з  зем сь к и м , а не нігілістичним характером, і для кристаліза
ції цього і подібних елементів не стає тільки рішучого доказу програми. О т ми її й вироб
ляємо. Казанець і №  6-й  сподіваються скоро почати й орган тут. В Росії б то для початку 
єсть і гроші, та недавно один арешт случивсь, послідків котрого я дуже боюсь». V , с. 258 , 
пор, 259 , 2 8 6 . Про “Вільну спілку” як таємне полличне всеукраїнське товариство з  від
ділом в Галичині —  IV, с. 206.

2 їх  проспект в листах Павлика, V , с. 256.
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про український соціалістичний рух1. Мушу нагадати, що ся, тепер мало 
кому звісна, книга в своїм часі мала чималий вплив на розвій соціалістичної 
гадки —  не дурно пок[ійний] Жорес признавав немалий вплив і на своє 
навернення на соціалізм сьому нехитрому, але щирим соціалістичним енту
зіазмом навіяному творові. Оцінюючи взагалі незвичайно високо соціаліс
тичну будучність слов’янської раси і спеціально народів Росії, —  “котрим 
бракує тільки свободи”, він особливо ставив високо з сього погляду “Малу 
Русь, батьківщину вільного козацтва”. Комбінуючи точні відомості, отри
мані ним, очевидно, від Подолинського, з тим, що долітало до нього з ін
ших джерел, він при сім, щоправда, попадає в ріжні, доволі курйозні, на 
наш погляд, помилки, мішав разом українських козаків з великоруськими, 
наші полудневі громади з північними, і через те зараховує в актив українсь
кого демократизму і колективізму разом з Січчю і Новгородську республі
ку, і Разіна з Пугачовим. Але в кождім разі характеристичні традиції укра
їнського життя були ним вису нені доволі яскраво, і від козацьких змагань 
через кирило-мефодіївську програму доведені до участі українців в загаль- 
норосійськім революційнім русі та самостійних виступів в віденських і ж е
невських виданнях. Сі видання перечислені, з короткими поясненнями; по
дана в цілості програма “Громади” 1880 р. і такими словами охарактеризо
вана притім діяльність її провідників: “Найбільш сміливі репрезентанти ма
лоруської літератури і соціальних ідей були примушені емігрувати (від ро
сійських репресій) і соціалізм мав щастя дістати між своїх теоретиків таких, 
напр., визначних професорів, як Драгоманов і Подолинський, —  сей остан
ній умер в зовсім молодих роках, саме тоді, як своїми знаннями, талантом і 
посвяченням міг віддати великі прислуги соціалізмові”.

Н е будемо дивуватись недокладностями сих інформацій! Ті, які ходять 
серед нашого громадянства про сих діячів, не скільки не докладніші. Щ о 
інтересне —  се високе поняття про український соціалізм і його великі пер
спективи, які вміла витворити в західних соціалістичних кругах та перша 
генерація українських соціалістів.

Ischl 1 X 1 9 2 1

1 Benoit Malon, Histoire du Socialisme depuis les temps les plus recules jusqu’aux nos 
jours, Raris, Derveaux, 1882—1883.
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ПАМ’ЯТІ ФЕДОРА ВОВКА 

f  29 червня 1918 р.

М іж утратами, якими записавсь отсей рік в історії нашого життя, особ
ливо болюча, невіджалувана для нашої науки була страта заслуженого на
шого антрополога й археолога Федора Кіндратовича Вовка. Лиха доля вир
вала його, саме коли здійснялась його мрія —  дістатись на Україну й на 
Грунті послужити культурному відродженню її. І дійсно, від моменту, коли 
починалось наше культурне й наукове будівництво, потреба його присутно
сті відчувалась живо —  тим живіше, чим більш розвивалось і поглиблюва
лось воно. По ріжним питанням, в ріжних галузях нашої культурної роботи 
його досвід, обізнання, ерудиція були особливо потрібні тепер —  те, що міг 
він дати по деяким справам, не може дати ніхто. Бо в них він бував часто не 
тільки першим, але й єдиним*.

Я к то не раз бувало в історії нашої культури, тяжкі обставини українсь
кого життя під царським режимом, вириваючи людей з їх звичайної колії, 
руйнуючи їх кар’єру, особисті інтереси, щастя й добробут, одних нищили, 
інших навпаки —  змушували узброїтись незвичайними засобами в бороть
бі за існування, виявити незвичайну енергію й ініціативу в пробиванні но
вих доріг, нових напрямків в нашій культурній і науковій роботі. Так воно 
було і з покійником. Хтозна, чого б досяг він і на чім заспокоївся б, коли б, 
замішавшись в політичний рух, викинений ним за межі українського життя 
в вир європейського життя, мусячи заробляти собі на життя тою роботою, 
яку приносили обставини, він не узброївся ресурсами європейської науки з 
ріжних галузей її, опинившися в огнищі світової наукової роботи, ставши 
перед лицем європейської культури, не постаравсь опанувати її вказівки 
можливо ріжносторонніше, —  бо в сім був його порятунок, рація його існу
вання.

З  університету він вийшов спеціалістом-ботаніком*. Але близько з і
йшовся з Володимиром] Антоновичем (з  його племінницею він оженив
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ся)*, а також з Драгомановим*, він віддається українським студіям, бере 
діяльну участь в заснованім українськими ученими Географічнім київськім 
товаристві* ( “Ю го-западный отдел Русского географического общества”, 
як воно офіціально називалось), на Київськім археологічнім з ’їзді 1874 р. 
виступає з студією про український народний орнамент*. Се була перша 
наукова студія в сій області, вона пробувала вказати наші окремішні україн
ські прикмети і зробила сильне і тривке вражіння. Хоч сам покійний автор 
потім признавав її виводи поверховими і неопертими на методично просту
дійованім матеріалі, вона й досі не заступлена новішою працею. Сі наукові 
заняття покійника були перебиті “політикою”. Герцеґовинське повстання, 
потім турецька війна* розбудили серед українського громадянства надію, 
що ся боротьба за слов’янське визволення підійме визвольну енергію і в 
Росії; воєнними операціями користувались, щоб через руминську границю 
організувати перевіз революційної літератури; Ф .К .В овк брав участь в пе
реправі через границю нелегальної друкарні, но справа провалилась, і він, 
побоюючись наслідків, виїхав за кордон*. Проживання в Румунії й Болга
рії дали йому матеріал для кількох історичних і етнографічних студій (про 
Дунайську Січ, про рибальство в Добруджі й ін.)*. Потім він прилучається 
до українського емігрантського гуртка, що зібравсь наоколо Драгоманова в 
Женеві, бере діяльну участь в його літературній роботі, веде українську 
провінціальну хроніку в “Громаді”*, пише на соціально-політичні теми (статті 
про соціально-політичні погляди Ш евченка, під псевдонімом Сірко)*. Але 
за кілька літ переїздить до Парижа і тут поруч ріжних занять для заробку, 
перекладів тощо віддається студіям антропології й археології, в антрополо
гічній школі* й лабораторії археологічного товариства під проводом Габріе
ля Мортілє в археології й Люї Манувріе в антропології*. П ід проводом 
Манувріє він зачав свою антропологічну дисертацію на докторський сте
пінь про людську ногу, котрою, як висловивсь передо мною Манувріє, “він 
зробив людську ногу такою ж  інтересною, якою перед тим була рука”. Сю 
роботу він закінчив уже о 1900—1904 рр.* Поруч неї займавсь археологією 
та етнографією: реферував по спеціальних французьких часописях новини з 
російської та української археології* й ставив се собі за особливу честь, що 
завдяки сим рефератам термін Україна потрохи виробляв собі місце в річних 
реєстрах сих часописей. Взагалі служив джерелом всяких інформацій для 
французьких етнологів і фольклористів щодо української та російської ет
нології й археології*, і навпаки —  старавсь популяризувати в українських 
кругах нові здобутки французької антропології, котру високо цінив, і на
прямів і методів котрої тримавсь. До сього часу належить визначна праця
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його про весільний українській обряд, котрий освітлював він (майже в од
нім часі з аналогічною, але скромнішою працею В.Охримовича) з станови
ща пережитків примітивних форм сенсуального пожиття (праця оброблена 
спочатку для болгарського видання 1890—1901 рр., потім по-французьки)*. 
Поменші розвідки були присвячені українському побратимству, ритуаль
ному вживанню санок при похоронах*.

З  кінцем 1890-х рр., коли з моєї ініціативи організувалось при Л ьвів
ськім науковім товаристві ім. Ш евченка етнографічне видавництво, при
свячене головно українській усній словесності ( “Етнографічний збірник”)*, 
покійник звернувся до мене з порадою організувати поруч сього также ви
давництво, присвячене етнології й археології (палеонтології). Товариство 
ім. Ш евченка прийняло сю пропозицію прихильно, і так з ’явились “М ате
ріали до української етнології”; кілька випусків їх вийшло під редакцією 
покійника, і він умістив в них кілька власних розвідок по археології й етно
логії та обробив до друку чимало розвідок і комунікатів своїх кореспонден
тів, котрих взагалі мав чимало*. Особливо цінні були його розвідки про 
кам’яну культуру київської околиці й палеографічні нахідки Кирилівської 
улиці, неолітичні становища і оселі з мальованою посудою (т. зв. трипільсь
ку культуру)*. Невважаючи на те, що покійникові приходилось писати про 
сі розкопки й нахідки тільки на основі описань і знимків, його студії займа
ють дуже важне місце в літературі кам’яної культури України. М іж  іншим 
він пробує приложити до українських нахідок поділ на епохи, вироблений 
Мортілє, і зачислив нахідки Кирилівської вулиці до Маделенської епохи; 
се викликало небезінтересну полеміку про те, наскільки французьку хроно
логію епохи можна прикладати до української культури*.

Справа “Матеріалів” утворила на кілька літ доволі живу кореспонден
цію між покійним і мною*, до мене як до головного тодішнього редактора 
видань і голови Товариства ім. Ш евченка покійник безпосередньо звер
тався з ріжними орудками і я старавсь їх полагоджувати, наскільки мені 
позволяв навал ріжної праці. З  початком 1903 р. він звернувсь до мене з 
пропозицією від тодішнього народного вільного російського університету, 
в котрім він брав близьку участь, —  прочитати в нім короткий курс істо
рії України. Я  прийняв сю пропозицію, на Великодніх святах поїхавши до 
Парижа*, мав нагоду зчаста особисто сходитися з  покійником, розвідати
ся про його плани і обставини його життя. Матеріальні умови в тім часі 
складались для нього дуже невідрадно, так що він вислав свою сім’ю на 
Полтавщину і жив самітно в дуже не догідних обставинах*. Свою антро
пологічну працю він уже довів до кінця, так що в Парижі ніщо його не
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затримувало. Я  супроти того запитав його, чи він не схотів би перенести 
свою діяльність до Галичини, при деякій матеріальній підтримці Товарис
тва ім. Ш евченка: в плані, крім редакторства “Матеріалів”, могли бути 
антропологічні екскурсії, впорядження публічних лекцій по антропології 
й археології й т. ін. Сей план дуже сподобавсь покійному, і коли з поворо
том до Львова я провів в Товаристві скромні асигновки для нього* (Това
риство в тих часах розпоряджалося дуже невеликими коштами), покійник 
літом 1903 р. приїхав до Львова і зайнявся, вперше по стількох літах, 
роботою на українськім ґрунті*. Організував з участю молодих натуралі
стів і лікарів антропометричні поміри у Львові й екскурсії на провінцію 
(результати сих помірів, ведених покійником і його співробітниками, були 
потім опубліковані ним в виданнях Львівського товариства)*. Брав участь 
в наукових курсах, уряджених літом того року для приїжджої молоді з 
Росії*. Восени розпочав публічні виклади, які мали чималий успіх. П о 
знайомившись в своїх подорожах з незвичайним багатством і свіжістю 
народної культури і пережитків в Галичині, звернувсь до етнографічного 
Петербурзького музею, що саме організувався, з пропозицією зайнятися 
збиранням для нього колекцій в українських землях Австро-Угорщини. 
Пропозиція ся була прийнята, в розпорядження покійного були щедрою 
рукою асигновані кошти і він зайнявся сам і через ріжних кореспондентів 
збиранням тої великої колекції, яка стала одною з окрас Петербурзького 
музею. Се дало не тільки засоби прожитку покійному, але й улегшило 
його переїзд до Петербурга, де він зайняв посаду одного з  консерваторів 
сього музею*. Заходи про дозвіл на поворот йому вів уже тоді один з 
петербурзьких академіків-натуралістів у тодішнього директора департа
менту поліції Лопухіна*. Дозвіл дано було спочатку з тим, щоб Ф .К . 
заплатив паспортні оплати за весь час свого безпаспортного пробутку за 
кордоном, як то звичайно вимагалось; але се давало таку по тодішнім ча
сам значну суму, щось до двох тисяч рублів, що для покійного така конт
рибуція була зовсім не по силам. П о довгих заходах зроблено для нього 
ласкавий виїмок, позволено вернутись без контрибуції, і покійний ще пе
ред революцією, тільки в атмосфері тодішньої “епохи довір'я” вернувся в 
межі Росії й зайнявся працею в Петербурзькім етнографічнім музеї* і на 
Петербурзькім університеті, де став викладати антропологію, громадячи 
коло себе й підховуючи гурток етнологів і антропологів з своїх слухачів- 
українців*.

Коли недовго потім в петербурзькій українській громаді виник проект 
складання енциклопедії українознавства (що потім стала виходити під на
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звою “Украинский народ в прошлом и настоящем”, коштом видавництва 
бр[атів] Гранат), Ф .К . взяв на себе вкладати загальні начерки української 
антропології й етнографії*. Се було тяжке завдання, бо при доволі слабкім 
розробленні обох дисциплін автор брав на себе по силі заповнити прогали
ни, які існували в дотеперішніх студіях. Покійний справді сміливо забрався 
до сеї теми, стараючись за поміччю екскурсій своїх учеників і кореспонден
тів зробити відповідні розсліди, зібрати матеріали і т. ін. Перед війною ся 
робота до певної міри була зроблена — Ф .К . під час війни передав до 
друку обидва огляди, надруковані в II т. енциклопедії, в 1915—1916 рр.: 
“Антропологические особенности украинского народа” і “Этнографические 
особенности украинского народа”*. Вони вінчали дотеперішні заняття по
кійного в сій області, давали дуже багато нового матеріалу і мали служити 
вихідною точкою для дальших студій і самого покійного, і молодших поко
лінь дослідників.

Поруч сих загальних праць покійний вів далі спеціальніші студії, напр., 
по історії кам’яної культури на Україні*. Щ асливим випадком в сусідстві 
тої містини на Чернігівщині, де покійний проживав свої вакації з  роди
ною, в с. Мізині на Десні викрились дуже інтересні сліди кам’яної куль
тури і розкопки, поведені під приводом покійного, рік за роком стали від
кривати надзвичайно цікаву оселю після ледової доби —  хронологічно 
молодшу від київської, але багатшу й ріжноріднішу матеріалом*. П окій
ний дуже інтересувавсь нею, присвячував їй багато уваги, —  але недуга 
не дала змоги довести до кінця її обслідування і опублікувати вповні він 
встиг лише кілька тимчасових звідомлень, між іншим в виданнях нашого 
Товариства, котрому передав і значну частину знайденого матеріалу до 
музею*.

Недогідні обставини життя не дали можності покійному дожити віку, 
призначеного йому натурою, і довести до краю розпочаті праці. Покійний 
був сильної й здорової вдачі; батько його жив щось чи не 90 літ і заховав до 
кінця життя сили й енергію; покійний мав також усі дані для того. Але 
неприкаяне емігрантське життя, недостатки, кепська піджива підірвали його 
здоров’я, а петербурзьке підсоння, очевидно, було для нього погибельним в 
такім пізнім віку; кожна зима звичайно стала приносити йому недугу, він 
все більше знемагав і тратив сили. Робив заходи, щоб перенестися на Укра
їну, але несприятливі обставини не давали тому змоги, і коли нарешті він 
рушив на Україну —  нещаслива пригода перервала його життя в дорозі*, не 
давній змоги наостанку послужити науці й культурі відродженої України у 
неї дома. Його бібліотека й колекції, котрі він замишляв передати котрій-
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небудь науковій українській інституції, зістались в Петербурзі. Його літе
ратурна спадщина жде заходів коло видання*. Його праці розкидані по ріж- 
них періодичних спеціальних виданнях, українських і закордонних, за не
багатьма виїмками сливе неприступні тепер*. О бов’язком його учнів —  
видати їх негайно в приступнім українськім виданні. їх не так багато, і захід 
коло того не так великий, а треба се зробити зараз*, поки ті праці мають 
значіння актуальне і можуть віддати велику прислугу в науковій роботі, а 
не чекати, поки за ними зістанеться тільки значіння історичне. З а  коштами 
тепер діло, мабуть, не стане, —  треба тільки приложити до того трохи 
енергії й любові.
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ЗАН ЕПАД УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ В X V  I XVI в.

В середині й другій половині X V I в. українські землі, актом 1569 р. 
майже в цілості включені в склад Польської держави і приведені в тісну 
зв’язь з її політичним і культурним життям, переживали часи глибокого 
занепаду й розстрою свого культурного й національного життя. Так само, 
як і землі білоруські, що, хоч не були формально включені тим актом 1569 р. 
в склад Польщі, але після тісної унії Великого князівства Литовського з 
Польщею вповні підпали теж впливам польських або спольщених елемен
тів. Взагалі, завдяки дуже тісним політичним і культурним зв ’язкам, які 
лучили Білорусь і Україну, в житті українськім і білоруськім тих часів —  
X V I і X V II віку —  було дуже багато спільного, і для освітлення тодішніх 
обставин нам не раз прийдеться користуватися подіями й подібностями бі
лоруського життя, тим більше, що факти й події в сфері тодішнього куль
турного життя творилися часто спільно, спільними силами українського й 
білоруського громадянства. Але властивим завданням нашим буде слідити 
культурне й національне життя земель українських, і увагу свою звертати
мемо головно на факти й явища безпосередньо українського життя 1.

А кт 1569 р., прилучаючи до Польщі Волинь, Підляшшя, Брацлавщи- 
ну й Київщину з Задніпров’ям, з формального боку вінчав історію підби
вання Польщею українських земель, розпочатого два століття перед тим. 
Західна Україна —  Галичина, Белзько-Холмське Побужжя і Поділля —  
були включені в склад Польської держави вже в X IV —X V  в. і тоді вже 
український елемент мусив тут зійти далеко на другий план перед своїм 
побідником —  державним елементом польським. М асу маетностей розда
но було тут особам польської народності або таким, що мали підтримувати 
державний польський елемент. В містах з ’явилися в великім числі привіле- 
гійовані колонії на німецькім праві, які також, наслідком своєї католицької 
віри, мали підгримувати польську католицьку державність й польщилися 
скоріше чи пізніше. Щ е перед офіціальним заведенням польського права й 
устрою (що наступило в 1435 р.) польське право, організація, урядова ла
тинська мова і неофіційна польська широко опанували тутешнє життя тому, 5

5 Джерелові й літературні вказівки —  в V  і VI томах моєї “Історії України-Руси”*, 
тому тут їх не даю.



210 НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ПРАЦІ

що були прирожденними речами для нової, пересадженої на український 
ґрунт, польської аристократії, і ті польські адміністратори, якими майже 
виключно обсаджувалися тутешні уряди, в своїм урядуванні й суді виходи
ли з привичних норм і практик польського права й життя.

Був спочатку також план заміни місцевої церковної православної ієрар
хії ієрархією католицькою, і з тим мала б покінчитися всяка окремішність 
українського елементу. План сей правительству прийшлось залишити з огляду 
на супротивлення місцевого українського громадянства —  досить сильного 
ще тоді боярства. Але Православній церкві, призвичаєній до становища 
офіційного, державного, прийшлось перейти на становище ледве що тільки 
терпиме, і їй самій і з нею всьому культурному українському життю дове
лось випити глибоку чашу ріжних гірких кривд. Поруч Православної церк
ви як неофіційної організується з останньою чвертю X IV  в. офіційна, дер
жавна, привілегійована церква католицька і всяко тіснить православне жит
тя. В Галицькій єпархії, до котрої належали Східна Галичина й Поділля, 
дійшло до того, що право іменувати т. зв. намісника для управи сеї єпархії 
присвоїв собі католицький арцибіскуп львівський, і православним тільки 
ціною величезних заходів і хабарів, розданих на королівськім дворі, удало
ся добитися відновлення православної ієрархії в Галицько-Львівській єпар
хії в 1530-х рр.

Українське боярство, хоч і підірване конфіскаціями, в першій половині 
X V  в. ще представляло досить значну масу, але неорганізовану, відтиснену 
від всяких впливів, а при тім класові інтереси дуже рано збили його з пози
ції, яку повинно б воно було зайняти з огляду на національні інтереси. З  
поглядів матеріальних, класових, зрівняння Галичини з  польськими провін
ціями обіцяло значні вигоди шляхті, бо мало зняти з тутешніх шляхтичів, а 
між ними —  і з українського панства, ті повинності й тягарі, якими була 
обложена шляхта галицька, але не знала шляхта земель польських. Класові 
інтереси таким чином заохочували українське панство йти солідарно з поль
ським в головних питаннях шляхетської політики —  в змаганнях до зрів
няння Галичини з іншими провінціями Польщі і до нерозривного з  тим пе
рестрою Галичини на польський взір. Се значно вплинуло на те, що тутешнє 
українське панство не зорганізувалось окремо, а почало розпливатись в за 
гальній шляхетській масі. Відтиснене від впливових посад, від держав і на
дань —  від усього того, що в тодішнім житті давало силу й засоби, —  воно 
ниділо й винародовлювалось. Єдина дорога до почестей, впливів і засобів 
лежала через виречення від своєї національності, і багато пускалося на сю 
дорогу від самого початку. Маєтності українські переходили з рукою їх на- 
слідниць в руки їх мужів-поляків, що обіцювали блискучі вигоди, зв ’язі й 
впливи цілій фамілії. Стрічаємо й такі випадки, де від жениха-українця, що 
сватає панну-польку, жадають, аби перед шлюбом він перейшов на католи
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цтво, себто розірвав свою зв ’язь з  своєю національністю, й він сповняє се. 
Завдяки всьому тому вже під кінець X V  в. в цілій Західній Україні в ви
щій, шляхетській верстві український елемент не грав уже ніякої ролі. П о- 
зіставались майже самі дрібні роди, без засобів і значіння, і се було великою 
утратою для національного життя тоді, коли шляхта вважалась одинокою 
політично правосильною верствою, і тільки “нарід шляхетський” вважався, 
властиво, народом.

П о містах —  головних огнищах тодішнього культурного життя —  укра
їнський елемент був теж збитий на далекий план. Міста були організовані 
на німецькім праві, а се оперте на основах строго католицької виключності і 
дуже неприхильне всім некатоликам. Православні здебільшого були вповні 
відтиснені від міської управи, їм навіть у цехи був утруднений приступ,—  
то значить, утруднена дорога до технічного образования, до промислу, так 
само до торгівлі. Се все —  не кажучи про ріжні моральні пониження —  
засуджувало міщан-українців на упадок і заникання.

Таким чином, у всіх тих трьох верствах, що мали якийсь вплив і значін
ня —  політичне, культурне або економічне, серед шляхти, міщанства і ду
ховенства український елемент в Західній Україні був відтиснений на дале
кий план, подавлений, розбитий і засуджений на повільну національну 
смерть. Народна ж  українська маса, позбавлена всякого голосу й значіння в 
політичнім житті, в сім часі підпала цілому ряду економічних і правних огра- 
ничень, тяжкому процесові закріпощення, що зробило з неї панський робо
чий інвентар. В тодішнім національнім рахунку вона не грала ніякої ролі.

В українських землях, що належали перед 1569 р. до В[еликого] 
князівства] Литовського, становище українського елементу здавалось кра
щим. Кажу тут про Волинь і П інсько-Прип’ятське Полісся, бо Східно- 
Полуднева Україна, слабо колонізована, а з кінцем X V  в. до ґрунту спусто
шена, не грала в тім часі ще ніякої ролі. Полишаючи, отже, її на боці, я 
кажу, що в тім волинсько-поліськім поясі український елемент стояв краще, 
особливо на перший погляд. Щ е не пробитим муром стояла тут українська 
аристократія, князі й пани. Була вона, правда, витіснена від управи держа
ви, що й тут мала бути виключним уділом католиків, і замкнена в тісну 
сферу свого провінціального життя. Все ж  таки була ся українська аристо
кратія багата, родовита і держала в своїх руках всі важніші посади місцевої 
адміністрації. Наплив польського елементу в сих землях був слабший, бо й 
Статут забороняв роздавати уряди чужоземцям, то значить —  полякам, і 
навіть не дозволяв переходити в їх руки маетностям через женячку, хоч се й 
не додержувалося пильно.

Але сили й тутешнього українського елементу на ділі були значно мен
ші, бо сильно ослаблені, виснажені були самі підстави українського культур
но-національного життя. Се зараз же виявилося в другій половині X V I в.,
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коли наступає тісніше зближення сих земель до Польщі: одних —  через 
прилучення, других, що зоставалися в складі В[еликого] князівства] Л и 
товського (як Берестейщина й Пінщина), —  через тіснішу унію, і вони 
попадають в вир гарячого, нервового тодішнього польського життя, партій
них відносин, культурної й політичної боротьби. 1569 року Волинь, Брац- 
лавщина, Київщина стали провінціями Польської Корони. Члени визнач
ніших місцевих родів в ролі новопотворених воєвод і каштелянів засідають в 
сенаті, інші беруть участь в соймуванні як депутати своєї землі. По короткім 
існуванні місцевого трибуналу тутешні суди піддано загальному люблінсь
кому трибуналові як вищій інстанції. Хоч місцеве право й руська урядова 
мова були забезпечені актами прилучення, все-таки навіть в місцевім діло
водстві вони скоро дають місце мові латинській і польській, праву загаль
нодержавному. Матеріальні інтереси й амбіції, бажання вирватися на шир
шу арену з тісного провінціального життя втягають і в’яжуть тисячними 
нитками нових горожан Польської Корони з польським життям. Треба було 
вміти знайтися в нових обставинах, коли не хотілося в них пасти задні, і 
українське панство Волині, Побужжя, Полісся починає рішучо прощатися 
з своєю патріархальною старосвіччиною, старається себе, а коли не себе —  
хто старший був і уважав свою життєву кар’єру скінченою —  то своїх дітей 
способи™ до нових вимог, втручатися в круг політичних і культурних інте
ресів, якими жила польська шляхта, входити в ближчі зв ’язі й зносини з 
репрезентантами польських фамілій, впливовими магнатами, з королівсь
ким двором, з коронним трибуналом. Треба було їздити на наради сенату, 
на сесії сойму, на “роки” трибуналу, пильнуючи своїх процесів, котрих кож- 
дий порядний пан мав по вуха. Треба було з ’явитеся і на королівськім дворі —  
попильнувати ріжних своїх справ і інтересів, заручитися протекціями лю
дей, впливових на королівськім дворі, слідити за тутешніми відносинами, 
мати кореспондентів і заступників в ріжних урядах і сферах. Треба було 
подбати про те, щоб у сім новім світі не виглядати ведмедем з поліських 
пущ. Староруська культура, і так зрештою занедбана й зведена до убогих 
обгризків в ужитку життя, в сім новім окруженні не надавалася ні на що. 
Треба було натертися польською політурою та латинською, бо тільки лати
на, повне панування над латинською мовою в слові й письмі давало в тоді
шнім польськім товаристві репутацію культурного, інтелігентного чоловіка.

В результаті того всього —  з густішими масами волинського і полісько
го українського панства повторяється з певними відмінами те ж, що сталося 
з розбитими останками боярства галицького, —  вони асимілюються з поль
ським панством. Одні не розривають іще з своєю народністю рішуче, зіста- 
ються по імені ще русинами, задержують те, що для того часу було остан
ньою прикметою національності —  “руську віру”, але фактично вповні стоять 
на ґрунті польського життя. Інші розривають і ту останню зв’язь, що лучи-
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ла їх з народністю: кидають віру “руську”, приймають віру “польську” та 
пропадають вповні й безповоротно для своєї національності.

Поняття національності —  таке елементарно ясне для нас в теперішній 
своїй формі —  являється витвором дуже нових часів. В давніших часах 
воно звичайно скрізь підмінювалося поняттями іншими —  фактами прина
лежності політичної, класової, релігійної, прикметами географічними, куль
турними. В старій Русі в тій сфері, яку ми тепер розуміємо як почуття націо
нальне, ріжницю робила передусім політична приналежність —  особливо 
на границі західній, там, де стикалися Русь і Польща. Новоприйнята і не- 
одомашнена вповні релігія довго не становила для суспільності, для народу 
того, що ми називаємо національною прикметою, і католик для православ
ного українця передусім був тільки “христьянин”, а не “зловірний і злочес
тивий”. Але в Західній Україні вже тоді дає себе чути різко противставлення 
Русі й Польщі як двох держав-суперників, традиційних політичних воро
гів, а пізніше сей політичний антагонізм загострюється ще ріжницею релігій
ною й культурною. Православна віра за ті століття з віри чужої, силоміць 
накиненої, встигла глибоко ввійти в життя, призвичаїти людей до себе, ста
ти вірою батьківською, одною з найвидніших складових частей в тій сумі 
навичок і призвичаєнь, що становить елементарний, несвідомий підклад на
ціонального почуття, — зробилася “вірою руською” в противставленні до 
католицької Польщі. Русько-візантійська культура, що розвивалася в тіс
ній зв ’язі з релігійним життям Русі, відріжняла все глибше життя українсь
ке від життя польського в міру того, як се останнє переходить все більше під 
виключні впливи західної, латинсько-німецької культури, бо ся остання —  
хоч не чужа й Україні, особливо Західній, —  не мала тут такого виключно
го значіння, як у Польщі. І так з часом контраст релігійний і культурний 
покрив собою давнішу політично-етнографічну ворожнечу Русі й Польщі.

Часи йшли. Старої Руської держави не стало. Зрадило її традиціям і 
В[елике] князівство] Литовське, що було проголосило себе спадкоємцем 
тої старої Київської держави й обіцяло стати новою “державою руською 
християнською”. І знаменем української народності на західнім фронті, що 
нас займає тепер, стає “руська віра”. Культурна ріжниця відзивалася також 
сильно: релігійна ріжниця, властиво, з нашого становища була тільки скла
довою частиною того контрасту двох культур, в який все більше укладаєть
ся ріжниця Русі-України й Польщі. Але церква була осередком і огнищем 
сеї культури, її найвиднішим знаком для своїх і чужих, і в очах сучасників 
покривала собою сю ріжницю культурну і ріжницю національну. Віра ста
вала найбільш болючим пунктом в тих обмеженнях і пониженнях, які терпів 
тепер на кождім місці український елемент від переможних польсько-като
лицьких кругів, і силою звичайної реакції ставала для сього пониженого 
українського елементу предметом особливого прив'язання, найбільш драж
ливим місцем, його національним знаменем і гаслом.
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ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ

Лічиться першим огнищем нової освіти, нового шкільництва, нового 
духового життя в дусі нової просвітної програми —  Острог, резиденція 
князів Острозьких 1580-х років. Ц е по заслугам, і великий жаль, що наші 
відомості про Острозьку школу, про тутешню видавничу діяльність, про 
іурток учених і літератів, згромаджених коло тутешньої друкарні й школи, —  
одним словом, про всю ту суму просвітніх і наукових засобів, які обіймаємо 
назвою “Острозької академії”, —  ще й досі так незвичайно бідні. Неясною 
уявляється навіть особиста роля самого фундатора князя Острозького, її 
мотиви й участь його в ріжних сторонах Острозького епізоду. З  тих часів 
мало маємо ближчих відомостей про князя, та й взагалі, поки не використа
на зостається його особиста кореспонденція*, ми все ще не можемо здати 
собі вповні докладної справи про мотиви й характер його діяльності, про 
його особисті й суспільно-національні прикмети, —  хоч яку визначну ролю 
відограв він в очах сучасників, хоч яку сильну увагу притягав до себе і піз
ніших поколінь, і новіших істориків.

Молодший з двох синів Константина Івановича Острозького, славного 
гетьмана великого князя литовського, найвизначнішого з сучасних право
славних магнатів, що вважався через те головним опікуном своєї народності 
й православної віри, —  князь Василь-Константин виступає на перший план 
в 1540 р., з смертю свого брата Ілії, що вмер у 1539 р.* в молодих літах, не 
полишивши іншого потомства, крім прославленої своєю трагічною долею 
доньки Гальшки. Князь Василь —  пізніше званий звичайно Константа
ном, на честь батька, тоді був ще молодим хлопцем. Але і вирісши, він 
довго вів тихе й малозамітне життя, не вважаючи на незвичайно визначне 
становище, яке давало йому голосне ім’я батька, величезні багатства і осо
бисті зв ’язки. Розділені між ним і родиною його брата Ілії острозькі маєт
ності зібралися в руках князя Василя-Константина в 1570-х рр., коли його 
братаниця Гальшка по своїх бурхливих пригодах, по смерті силоміць наки
неного їй королем чоловіка*, котрого вона до смерті не хотіла мати за мужа, 
дісталася до двору свого дядька*. Оженився князь Василь-Константин теж 
з пребагатою дідичкою, репрезентанткою одного з перших польських до
мів, Софією Тарновською, донькою каштеляна краківського, що по смерті 
свого одинака-брата одідичила всі маєтності батька*. Старшу доньку свою 
Іальшку видав він за Яна Кишку, одного з  найбільших магнатів в[еликого] 
князя литовського, протектора социніан*, другу —  Катерину —  за Криш- 
тофа Радивила, першого литовського магната, провідника протестантів*, і 
її сином був Януш Радивил, що потім теж грав першу ролю на Литві*, як 
його батько. Старший син князя, Януш, з огляду на повагу й фамілійні 
з в ’язки свого батька, ледве дійшовши тридцяти літ, був іменований
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волинським воєводою, а кілька літ пізніше —  каштеляном краківським —  
першим світським сенатором держави!* Молодший син князя, Олексан- 
дер, дістав тоді Волинське воєводство по старшім браті*, не маючи повних 
двядцяти трьох літ! Сам князь Василь став на 24  році старостою володи- 
мирським і маршалком Волинської землі; потім дістав воєводство Київсь
ке*, і цей титул носив до смерті.

Н е вважаючи на цю повагу, незмірне багатство, зв ’язки й впливи, яко
їсь хоч трохи визначнішої політичної ролі князь Василь не грав*. Українсь
ким магнатам, взагалі православним, це таки було й нелегко; але й інтересу 
до справ політичних, адміністрації й публічної діяльності взагалі князь Ва
силь, видно, не мав*. В ролі київського воєводи, цебто першої особи, най
вищого урядника на Подніпров’ї зостався він пасивним свідком того много
значного суспільно-політичного процесу, який переходив тут при форму
ванні козаччини. Князь держався правила “моя хата з краю” й пильнував 
підтримувати добрі відносини з козацькими ватажками, аби не чіпали його 
маетностей; такої ж політики держалися його агенти-намісники*. Його воє
водський замок київський за його воєводства став гнилою руїною, де коза
ки господарили, як хотіли, приходили й виходили; забирали гармати і вся
кий припас*, і князь Острозький обмежився тільки документальним конс
татуванням, що він не раз придумував про потребу укріплення Києва й 
Білої Церкви (держави його сина Януша), але Річ Посполита того не вчи
нила, а він з  сином “ані не може, ані не повинен” їх будувати. Д ва перші 
українські магнати дивились на свої держави, як на просте джерело дохо
дів, і не вважали за можливе з тих доходів давати щось на укріплення зам
ків. Ц е характеристичний приклад того браку всякого громадського почут
тя, який виробився в нашім магнатстві наслідком умисного усування його 
від усякої активної політичної ролі, —  до повного забиття інтересів публіч
них приватними. Але і в справах, які дотикали безпосередньо його самого, 
його приватного життя й інтересів, князь Острозький не показував енергії, 
рішучості, ініціативи*. Щ е до різкого виступу можна часом було його пхну
ти, але витривати в завзятті й енергії він ніколи не міг. В голоснім епізоді, 
який розгравався в його родині, —  в трагічній долі його братаниці Гальшки 
не умів він знайтися активно, енергійно, не оборонив її від насильств з  боку 
матері польки* й короля. Таким же показав себе сорок літ пізніше старий 
уже князь в іншім голоснім епізоді —  в справі екзарха Никифора: на хвилю 
різкий виступ проти самого короля, а потім —  князь махає на все рукою й 
уступає в ображенім маєстаті*.

Недостачу енергії, ініціативи, активності показує князь Василь взагалі 
і в цій сфері, де він ще найбільше проявив інтересу і зацікавлення, \ де 
зробив своє ім’я історичним: в сфері культурно-релігійних інтересів. Його 
роля й діяльність в цій сфері оцінювалася дуже неоднаково. Тимчасом як
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одні під небеса підносили й підносять його заслуги, його характер, вважаю
чи за чоловіка просто ідеального, —  інші бачуть у нім людину вповні пусту, 
безхарактерну, зовсім позбавлену всяких ідеальних змагань. Одні зводять 
ріжні зміни в його поглядах і поводженні до мотивів особистої натури, амбі
ції; інші в цім браку якоїсь одностайності добачають прикмети ширших по
глядів, свобідних від усякого сектярства й виключності. Не претендуючи на 
рішучу оцінку особи і діяльності князя Василя при теперішнім стані наших 
відомостей, ми, одначе, і в цій сфері мусимо признати брак визначної інди
відуальності, енергії й витривалості, неохоту виступати різко, гостро, нара
жатися людям. Князь радо зістався б ціле життя на другім плані сучасної 
релігійно-національної боротьби, в ролі високого посередника, до якого суду 
й гадки, поваги й опіки звертаються заступники ріжних сторін, і який по- 
монаршому знаходить для кожного ласкаве слово і милостивий дарунок. 
П ри певній дріб’язковості і слабкості характеру, в нім безперечно було дещо 
з  тої статичної величності, яка виховується в династіях почуттям своєї ви
щості і наказує людині брати згори, з становища об’єктивнішого і вищого 
всяку партійну боротьбу, релігійне і ріжне інше сектярство. Тісні зв ’язки, 
що лучили Острозького з іншими сферами національними, релігійними, куль
турними —  з аристократією польською й литовською, прилучалися до цьо
го вродженого індиферентизму і неохоти до всякого різкого зазначення 
своєПнд иві дуальності.

Йому й не хотілося, й не зручно, й органічно противно було замикатися 
в якусь різко зазначену чи національну, чи релігійну формулу —  виступати 
з різко вираженою фізіономією патріота-українця*, православного право- 
вірника. І так само, як наприклад, в епохальнім національно-політичнім епі
зоді —  в акті 1569 року Острозький тільки зазначує свою опозицію, але 
без всякого опору потім здається на королівську волю*, так і в питаннях 
національно-релігійних, які так сильно порушували наших, —  наприклад, 
в справі календарній*, в справі злуки грецької й римської церкви, в справі 
релігійної реформи, він довго держиться на нейтральній позиції*. Без про
тесту приймає присвячену йому книгу Скарги з  накликом до католицтва і 
різкими атаками на православну віру* та посилає своїм знайомим, і коли ця 
книга викликає невдоволення православних, доручає написати на неї відпо
відь одному з своїх двірських літератів, нововірцеві Мотовилові, вражаючи 
тим до дна душі правовірного Курбського*. Пише до папи листи, де заяв
ляє своє гаряче бажання послужити ділу унії, і заразом нововірці аититри- 
нітарії уважають його своїм чоловіком з огляду на толеранцію й прихиль
ність, яку показував він їх людям, а православні, світські й духовні уважали 
його головою й “світилом” православія.

Богословом-каноністом не був він ніколи. Курбський зве його чолові
ком тільки “отчасти во правоверных, догматах искусным”; Потій, зловив
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ши його на необережнім вислові, що в Православній церкві треба б попра
вити дещо “звлаща около сакраменту и инших вымыслов людских”, злорадно 
вказав йому на неправовірність такого погляду, бо в тайнах східної церкви 
ніякої зміни або поправи не може бути. Признаючи глибокий упадок П ра
вославної церкви, Острозький ладен був шукати для неї порятунку однако
во чи у католиків, чи у протестантів. В тім була як байдужість для традиції, 
для національних елементів української церкви, так і легке трактування цер
ковних питань взагалі; в релігії Острозький цінив моральність, дисципліну, 
культурну сторону, але не прив’язував особливої ваги до догматичної сто
рони. Тому міг писати на протестантський з ’їзд, що православні далеко 
ближчі протестантам, як католикам. З  другого боку, тісні зв ’язки з польсь
кими й литовськими католицькими колами виключали всяку різкість у від
носинах його до католицтва. Єзуїтські оповідання про те, що Острозький 
буцім мучив своїх синів за перехід на латинство, стоять у такій різкій супе
речності до всього, що знаємо про Острозького, —  що не варті ніякого 
довір’я. Р аз тільки старий князь дав захопити себе роздражненню й гніву 
до виступів більше різких і рішучих —  коли конспірація владик пошила в 
дурні його з планами унії* й загрожувала завести всю українську суспіль
ність, без її волі й відомості, без ради і порозуміння, мов якихось безсловес
них, під руку папи. Але це був солом’яний огонь, який швидко згас, і по 
грізних обіцянках —  вивести в поле 15—20 тисяч війська на оборону пра
вославної віри, князь Василь скоро став радити православним терпеливість 
супроти всіх, звернених проти них, атак правительства й уніатської ієрархії.

Я  дозволив собі спинитися на характеристиці князя Острозького не тіль
ки як тодішнього голови українського народу, “начальника православія” та 
характеристичного репрезентанта українського магнатства, а також і тому, 
що ця характеристика потрібна нам для того, щоб оцінити весь, так сказати 
б, Острозький епізод в історії духового життя X V I віку. Особисті прикме
ти князя Острозького дають нам пояснення недовговічності, ефемерності 
цього епізоду, а заразом кажуть шукати в його окруженні інших людей, 
яким завдячав цей епізод світліші свої сторони.

Першою справою, що мусила згромадити в Острозі культурні сили й 
дати початок освітній та літературній роботі, було видання Біблії. В зв ’язку 
з тим стоїть заложення друкарні. Установлення біблійного тексту потрібу- 
вало не тільки книжного матеріалу, а й книжних людей, яких князь О стро
зький стягав з ріжних країв, а це скуплення культурних сил дало можність 
розвинутися не тільки літературній роботі та видавничій —  завдяки друкарні, 
але й дало спромогу організувати, по довгій перерві, першу школу вищого 
типу на Україні.

Про школу знаємо тільки, що вона в 1581 р. вже існувала, правдоподібно, 
незадовго перед тим, в 1570-х роках вона й появилася*. Сучасники назива-
дМ. Грушевський. Т-9
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ють її “триязичним ліцеєм”, “колегією”, “академією”. Ц е показує нам, що 
фундатори й провідники Острозької школи хотіли зробити з неї школу ви
щого академічного типу.

Ц е не вдавалося за браком наукових сил —  в них усе відчувалася недо
стача, хоч при величезних засобах, якими розпоряджав Острозький, він 
безпечно міг би постягати найкращі наукові сили сучасної Європи. Але тут 
на перешкоді, видно, ставав страх перед введенням неправовірних елемен
тів у школу, і ще більше, мабуть, —  брак енергії й щедрості у старого князя.

Та хоч не вдавалося вивести Острозьку школу на верхи сучасної шкіль
ної організації, і на цій точці її прихильникам приходилося раз у раз відчу
вати брак культурних засобів, то все-таки вона незмірно піднялася над рів
нем старої школи, яка не сягала понад науку русько-слов’янського читання 
й письма. Наука слов’янської мови була поставлена більше науково, глибше 
й основніше, ніж у тих старих школах, —  це можуть посвідчити пізніші 
граматичні праці виховання Острозької школи Мелетія Смотрицького, що 
робили епоху в граматизації церковнослов’янської мови*. Д о слов’янської й 
тісно зв ’язаної з  нею книжної українсько-білоруської мови школа старалася 
приложи™ стилістичні методи й правила, вироблені західноєвропейською 
схоластичною школою. П ам ’ятками того лишилися деякі літературні виро
би Острозької школи, як вірші Герасима Смотрицького в передмові “О ст
розької Біблії”*, “Хронологія” Римші*, “Лямент дому князів Острозьких”*. 
П ам’яткою слов’янської науки в Острозькій школі, мабуть, треба вважати 
і першу “Граматику словенська языка”, що була видрукувана в 1586 році в 
Вильні*.

Крім слов’янської, вчили мови грецької й латанської —  тому школа и 
зветься триязичним ліцеєм. Практична наука грецької мови, розуміється, 
могла бути поставлена без трудностей —  “не новина бувати грекам в О ст
рогу”, —  казали тоді. Але хотілося греків правдиво-учених, досвідчених у 
тайнах богословської й філософічної науки, і їх шукав Острозький і в Греції, 
і в Італії, де тоді звичайно доходили вищих студій жадні знання греки, за 
браком своїх вищих шкіл. Але ці заходи не приводили до особливих резуль
татів, і тільки недовгими гістьми появлялися в Острогу учені греки, які мо
гли поставити на відповідній висоті науку грецької мови й письменства, фі
лософічних і теологічних дисциплін.

Таким був Кирил Лукаріс, що в роках 1594—1598 кількома поворота
ми пробував в Острозі й учив в тутешній школі, і протосинкел Никифор, що 
по Берестейськім соборі жив якийсь час в Острозі перед тим в 1580-х рр.; 
обертався в Острозькім гуртку ще один грек з  західною (римською) осві
тою, Мосхопул, —  ближче незвісний нам, одначе, ні щодо своєї ученості, 
ні щодо характеру своєї діяльності,* і другий якийсь Діонісій Палеолог, що 
їздив з  дорученнями до Рима*.
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З  грецької колонії в Римі не знайшлося охочих їхати до Острога на 
зазив Острозького. Щ о дивніше, за весь довгий час свого існування О ст
розька школа не подбала вишколити із своїх власних учнів спеціалістів в 
ріжних науках, спеціально в науці грецькій, і це тим дивніше, що вже в 
1580-х роках, при патріарху був якийсь “спудей Ф едор” з  України, “ученія 
ради еллинска языка, в немже всяка фільософія”, і патріарх просив для 
нього помочі від українців —  “кныгь ради купованія внятны хъ и богослов
ныхъ ученій” (1584 року). Боюсь, що й тут кн[язь] Острозький не показав 
себе надто щедрим меценатом. З а  весь час існування Острозької школи 
можна вказати тільки на одного чоловіка, що виглядає на “ученого стипен
діата” Острозької академії, це ієромонах і архідиякон Кипріян*, “сущій от 
града Острога, мужъ во еллинскомъ діалектѣ искусный, въ Енетіихъ (В е
неції), Патавіи (П адуі) любомудрствовавшій, въ св. горѣ Афонстѣй по
жившій”, як його рекомендує передмова до пізнішого видання його пере
кладу толковань Ів[ана] Златоуста. Він дійсно був добре обзнайомлений з 
грецькою мовою.

Та які б не були хиби й недостачі О строзької школи, вона мала важне 
значіння тим, що випустила все-таки з своїх мурів чимало людей з  біль
шим науковим цензом і своїм живим прикладом збила гадки, розширюва
ні ворогами в роді Скарги, мовби при православній вірі, при слов’яно- 
руській традиції неможлива ніяка організована школа, ніяка освіта, ніяка 
наука. В біографічних звістках ріжних людей того часу, замість давніших 
загальних звісток про науку у якогось учителя, ми починаємо стрічати 
вповні конкретні відомості про учення в школі Острозькій. Приклад О с 
трозької школи дає реальну підставу до проектів подібних шкіл і по інших 
місцях; так в 1588 році владика володимирський, Теод[озій] Лазовський, 
із своєю капітулою соборною, постановляючи “за напомненнєм великого 
пана Константина князя Острозъского” ріжні способи до направи й по
ліпшення порядків в соборній церкві, між іншим роблять спеціальну фун
дацію для школи, “аби ховано два бакаляры такыхъ, жеби оденъ училъ по 
грецку, а другий по словенску”. З  цього плану справді не вийшло особли
вих результатів, але небезінтересне ширення ідеї грецько-слов'янської 
школи по острозькому прикладу. Правдоподібно, що й план Львівської 
школи, видвигнений в тих же 1580-х роках, не обійшовся без впливу тих 
же острозьких взірців, і автор “Перестороги”, очевидно, передає погляди 
сучасників, представляючи, що новий культурний рух, поліпшення цер
ковних відносин і дорогої його серцю освіти у православних вели свій по
чаток від острозьких початків —  Острозької школи й друкарні. Вони то, 
мовляв, заохотили й патріархів до ближчої участі в справах української 
церкви, до помочі їй церковними й культурними засобами, приготовили 
те відродження Православної церкви, яке, на погляд автора, затримала й
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послабила тільки унія, що внесла роздвоєння серед православних і їх енер
гію обернула на внутрішню боротьбу.

Такі ж ентузіастичні відзиви про літературно-науковий Острозький гур
ток і його літературну та видавничу діяльність чуємо від пізніших українсь
ких письменників. Захарія Копистенський, описуючи заслуги, положені кня
зем Острозьким, так каже про цю першу українську академію наук: “Н ай- 
довалися на дворе єго і мовцы оному Димостенови ровный, философове и 
иные различный любомудрцы. Найдовалися і докторове славный, въ гре
ческомъ, словенскомъ и латинскомъ языкахъ вицвѣчоныи. Найдовалися и 
матиматикове и астрологове превыборныи, межи которыми он презацный 
математикъ, философъ и астрологъ Я н Лятос, которий календаръ новий 
славне зганилъ и перомъ доводне перезъ друкъ доказалъ, же єсть омыл- 
ный”. “Церкви і дворъ того княжати полный православныхъ учителей еван- 
гелскихъ и апостолскихъ, полный богослововъ истиныхъ, отъ богослововъ 
Діонисія, Атанасія и иныхъ многыхъ и отъ соборовъ и отъ патріярховъ 
всходныхъ, знаючихъ богословію и в"Ьру правую”.

Н а жаль, знов-таки ближчих відомостей про склад цього гуртка, про 
визначніших членів його й їх діяльність знаємо дуже мало. Майже виключ
но можемо судити про нього по друкованих працях, а при тім і про публіка
ції його не маємо повного розуміння, бо багато острозьких друків досі звіс
но тільки в уривках, або й зовсім іще не звісно, не кажучи про праці, які 
друком оголошені не були.

Літературний і науковий острозький гурток мав, очевидно, мішаний 
характер. Його основу мусило становити учене місцеве духовенство. Князь 
Острозький, правдоподібно, мусив підбирати людей освічених та учених на 
ті церковні посади, які відкривалися в його маетностях від часу, як його 
стали інтересувати справи освітні й літературні, але поіменно не можемо 
вказати багато таких духовних. Знаємо з цього боку острозького священи
ка Дамяна Наливайка, брата славного ватажка, перекладчика чи редактора 
кількох збірок перекладів, автора українських віршів*, та згаданого вже 
ієромонаха Кипріяна. Острозьким священиком уважають Василя, автора 
звісного трактату “О  единой вѣрѣ”, але це зостається малоправдоподіб- 
ним*. Н е був по всякій імовірності духовною особою й “клирик О строзь
кий”, автор відповідей Потієві*. Світським чоловіком був Герасим Смот- 
рицький, один із головних репрезентантів Острозької академії. Він був 
шляхтичем з Поділля й ґродським писарем у Камінці*, поки не перезвав 
його до себе Острозький. Світський елемент представляли такі люди, як 
звісний нам Мотовило, якого Курбський уважав рішучим єретиком, і Х ри
стофор Філялет Бронський, якого уніати також називали явним єретиком, 
і православні не вважали можливим боронити від цих закидів. Зрештою, 
про опіку й прихильність, яку князь Острозький показував унітаріям (со-
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циніанам), зосталася світла пам'ять серед них самих, як ми бачили. З  дру
гого боку, не бракувало в його окруженні й католиків. Ріжні греки з ближ
чих і дальших країв, православного і уніатського напряму (як той Палео- 
лог) та всякі московські виходці доповняли ріжнородний склад острозького 
гуртка.

В першім періоді, в 1570—1580 роках на чоло Острозької академії ви
ступає Герасим Данилович Смотрицький і той Василь, автор першорядних, 
як на свій час, богословсько-полемічних трактатів. Смотрицький був один 
із старших членів Острозької академії. Першою роботою, з якої пізнаємо 
його, було видання Біблії; його ім’я носить тут простора передмова про вагу 
Святого Письма і вірші на герб князя Острозького; нема сумніву, що і в 
роботах над текстом Біблії він мав визначну участь. Крім нього, як учасни
ків біблійної комісії знаємо поіменно ще самого Івана Федоровича, і поза 
тим можемо назвати тільки одно ім’я —  якогось “многогрѣшнаго Тимотея 
Михайловича”, що спорядив покажчик до Нового Завіту*. Н ад цим круж
ком Смотрицький підноситься як літерат в повнім значінні слова —  пер
ший український літерат цього періоду, “wielki swego czasu w ruskim narodzie 
mąż”, як його з гордістю зве пізніше син. Н а жаль, з його писань, якими він 
подавав “многу помощь и утѣху вѣрнымъ противъ еретиковъ и отступни
ковъ”, ми маємо, властиво, одну тільки: “Ключъ царствія небесного”*. 
В передмові Смотрицький називає себе тут “худим простаком”, який “за 
великим мушенем, а найбольше за росказанєм” береться полемізувати з като
лицькими богословами “як плохий а голий за збройного рицаря воєвати”. 
Це, окрім звичайної, літературними звичаями приписаної скромності, має 
те значіння, що Смотрицький не був чоловіком з систематичною науковою 
освітою, а тільки талановитим самоуком. Свідомий цього, він не любить 
пускатися в небезпечні глибини догматики і схоластичної діалектики, а бі
льше аргументує від “простого розуму”, від практичного життя, зручно во
юючи іронією, заступаючи жартом і влучним слівцем схоластично-наукову 
артилерію тодішньої полеміки. Його трактат, в тім фрагментарнім вигляді, 
як ми його маємо (без кінця), складається з кількох статей, які, на перший 
погляд, зв ’язані слабко, але перейняті одною ідеєю. Ідея ця —  самовіль
ність пап у справах віри, яка привела їх до відірвання від старої, традицій
ної церкви, представленої християнством східним. Виклад, зближений до 
сучасної живої мови, досить живий, пересипаний приповідками, іронічни
ми слівцями й дотепами, часом римованими, позбавлений тяжкого теологіч
ного апарату. Він мусив робити сильне вражіння, і, як публіцист, Смотри
цький мусить уважатися одним із найкращих, хоч його аргументація пере
важно біжить по верхах, від дотепу до дотепу, не заглибляючися в ті глибші 
і влучні гадки, які він розсипає місцями. В полеміці проти календаря він не 
запускається в питання історичні чи астрономічні, але вказує на ті невиго
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ди, які виходять на практиці через переміну календаря і через існування 
подвійного числення, по двом календарям. Іронізує, що природа не слухає 
папської реформи: “ті новоперемінені квітні й маї замість зеленої барви все 
білою нам зверху притрясають”, лякаючи своїм мовчазним протестом серце 
вірних, і т. ін.

Другий визначний репрезентант Острозької академії цих часів —  той 
Василь, звісний головно як автор “книжиці” “О  единой истинной право
славной B 'fcp 'fc” , 1588*. Це книга іншого складу, ніж трактат Смотрицького, 
й автор —  письменник іншої марки. Він хоче дати не публіцистичне писан
ня, обраховане на хвилеве вражіння, але богословський підручник, де б пра
вославний міг знайти по всім спірним тоді релігійним питанням не тільки 
потрібні пояснення, а й теологічний апарат, запас аргументів, цитат письма 
й отців. Виклад позбавлений всіх тих елементів іронії, жарту, якими закра
шує свої писання Смотрицький, він поважний, сухий, непрозорий, перетя- 
жений цитатами; мова слов’янська, зрідка закрашена елементами живої мови. 
Людям старих традицій він міг подобатися: Вишенський пише під сильним 
впливом “книжиці” й дуже доручає її своїм читачам, але ширшої популяр
ності вона не мала.

В другім періоді свого існування, в 1590-х і 1600-х роках, Острозька 
академія пишається іменами Філялета Бронського*, Клирика Острозького 
і Мелетія Смотрицького. Бронський, як чоловік або перейнятий в значній 
мірі впливами раціоналістичних поглядів, а може, й отвертий член якоїсь 
протестантської конфесії, як його представляють уніати, ближче до Остро
зького кружка у всякім разі, мабуть, не належав. Клирик Острозький, ав
тор двох відповідей Потію з 1597 до 1599 років, виразно зазначує свою 
приналежність до Острозької школи, і Потій його трактує, як молодого 
студента (жака) цеї школи. Отже, інтересно зазначити близькість його від
повідей до трактату Герасима Смотрицького, того традиційного ректора 
Острозької школи: та ж жива мова, живий тон, закрашений гумором і іро
нією; трапляються й чисто формальні подібності —  місця дуже близькі і 
змістом* і формою до місць “Ключа”. Одначе Клирик далеко більше пиша
ється своєю шкільною ученістю, опитанням в Святім Письмі і в отцях цер
кви; стрічаємо цитати і з світських латинських письменників (з “Листів” 
Петрарки); місце римованих дотепів заступають поетичні мрачні обороти. 
З  цього погляду, багато подібного бачимо у Клирика з іншим вихованцем 
Острозької школи, сином Герасима Максимом, в чернецтві Мелетієм Смо- 
трицьким. Подібності ці дали навіть привід до здогаду, що під псевдонімом 
Клирика таївся той сам Максим, але правдоподібніше буде вважати подібно
сті в писаннях Клирика і Мелетія Смотрицького за впливи спільної школи.

Таким чином, з Острозькою академією, так чи інакше, з “Апокрізісом” 
Бронського* включно, лучиться поважна частина того, що появилося в су
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часній публіцистично-богословській, полемічній літературі на Україні і Б і
лорусі за чверть століття, від “Ключа” Герасима Смотрицького до “Трено- 
са” його сина. В літературній продукції головна позиція, головна заслуга 
Острозької академії. П оза тим має вона в своїх здобутках видання першої 
повної Біблії слов’янської й кількох менше важних видань Святого Письма 
й церковних книг святих отців (дещо зісталося не видрукуване й було вида
не пізніше поза Острогом, дещо лишилося, очевидно, невиданим). Взагалі, 
хоч острозька друкарня в 1580—1590 роках була найбільше діяльною, а 
часами й одинокою на Україні, вона не визначалася ані дуже багатою, ані 
постійною продукцією, коли судити по тому матеріалу, який ми маємо*. І 
тут такий магнат, як князь Острозький, міг би, безперечно, дати більший і 
живіший імпульс ділові, а тим часом доходило навіть до того, що князь 
Острозький просив львівських братчиків позичити йому з друкарні письма 
грецького або словенського для друку тої чи іншої книжки. Н е кажу вже 
про незвичайно скупий і бідний вигляд острозьких друків, найчастіше по
збавлених всяких оздоб —  бідніших не тільки від київських, а навіть і гали
цьких друків.

В 1603 році вмер Олександер, одинокий з  синів Константина О строзь
кого, що зостався вірним православію, —  надія православної української 
суспільності. Мусив бути щирий “лямент”, яким оплакала його Острозька 
академія*, і гірким чуттям віє від науки синам, вложеної в уста покійного 
князя:

Памятайте, жесте с княжать рускихъ Острозькихъ вышли 
ихъ вѣру, дНЬяльность и побожность м*Ьйте на мысли!
Вами хочу похвалити ся перед маестатомъ 
Божимъ, кгди з васъ жаденъ не будетъ апостатомъ...

Ц і остороги зосталися даремними: діти Олександра зосталися під впли
вами матері, гарячої католички, приятельки ярославських єзуїтів; зрештою, 
повмирали в молодім віку*. В 1608 році пішов до гробу і сам старий князь 
Василь-Константин. Острозькі маєтності й фундації перейшли в руки ка
толиків*. Острозька школа й друкарня потиху завмирали, а на їх місці кі
нець кінцем запишалася колегія єзуїтська, фундована Анною-Алоїзою*, 
внучкою старого князя.
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ЯК КОЗАКИ ЛАГОДЯТЬСЯ В МОРСЬКИМ ПОХІД

Походи козаків на море доходять у роках 1613—1620 небувалих розмі
рів і нечуваної відваги*; згадані роки — це геройська доба тих походів. 
Козаки швендялися тоді на своїх убогих чайках по всьому Чорному морі, не 
даючи спокою турецькому царству, перед котрим дрижав увесь тодішній 
європейський світ, і до божевілля доводили всесильних турецьких султанів, 
що навіть у своїх царгородських палатах не чули себе безпечними від коза
ків.

Тоді наша козаччина здобуває собі світову славу своєю незрівнянною 
відвагою і зручністю. Сучасний турецький історик*, описуючи морські по
ходи козаків, каже: “Можна сміло сказати, що не знайти на цілому світі 
людей сміливіших, які менше дбали б про життя, менше боялися б смерті; 
люди, обізнані з морським ділом, оповідають, що ця голота своєю зручніс
тю й відвагою в морських битвах страшніша від усякого іншого ворога”. А  
французький посол у Царгороді, що був свідком тих козацьких походів, не 
знаходить слів похвали козацькій хоробрості та радить своєму урядові не 
пожалувати яких ЗО тисяч талярів, щоб козацькою фльотою зв ’язати зовсім 
турецькі сили і не дати їм ніякої змоги висунутися на Середземне море, де 
турки тоді воювали з Еспанією.

Особливо вражали ті убогі засоби, з якими козаки пускалися проти мо
гутньої турецької фльоти. О т як оповідає Боплан (Beauplan) про морську 
техніку козацьку*:

Висилають наперед на Запорожжя всякі речі, потрібні до походу і для 
будови кораблів, і потім ідуть туди самі козаки й будують чайки. До одної 
чайки береться їх душ шістдесят і виготовляють її за два тижні —  бо вони 
майстри на всі руки. Основою служить вербовий або липовий човен, довгий 
на 45 стіп; на нього набивають із дощок боки (борти) так, що виходить 
човен довготи шістдесяти стіп, а ширини 10—12 стіп і такої ж глибини. Н а- 
около обв’язують його щільно і міцно обвідкою з снопків очерету. Роблять 
дві керми, ззаду і спереду, ставлять щоглу на вітрила і з кожного боку 10— 
12 весел. Помосту в човні нема і хвилі заливають його водою, але та очере
тяна обвідка не дає йому потонути. П ’ять до шість тисяч козаків вироблять 
за два-три тижні 80 до 100 таких чайок. В одну чайку сідає 50—70 чоловік, 
і кожний має дві рушниці й шаблі, 6 фунтів пороху й олова по достатком. 
Н а боках чайки 4 —6 гарматок, у бочках сухарі, пшоно і саламаха. Н а кож
ній чайці квадрант1.

Так, зібравшися, пливуть Дніпром; напереді отаман, з корогвою на щоглі. 
Човни йдуть так тісно, що сливе один торкається другого. Турки звичайно

1 Приряд на означування напрямку дороги.
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тримають свої галери на усті Дніпра, щоб не пропустити їх, але козаки ви
бирають темну ніч перед новим місяцем і викрадаються очеретами. Коли їх 
помітять, іде переполох по всіх побережних краях, аж до самого Царгорода; 
султан розсилає гонців по всіх побережних краях, остерігаючи людей, але 
це мало помагає, бо за 3 6 —40 годин козаки вже в Анатолії (на малоазійсь
кому побережжі). Приїхавши, лишають при кожному човні тільки по два 
козаки та два джури на сторожі, самі ж  із рушницями нападають на міста, 
здобувають, грабують, палять, забігаючи і на цілу милю від берега і з  до- 
биччю вертають додому.

Коли доведеться їм зустріти турецькі галери чи інші кораблі, то роб
лять ось як: їх чайки підіймаються над водою тільки D-Ц стопи, тому все 
перше вони побачать корабель, ніж звідти їх побачать. Тоді спускають що
гли, заходять від заходу сонця і тримаються до півночі так, щоб тільки не 
спустити корабля з очей. Опівночі з  усієї сили гребуть до кораблів і полови
на приготовляється до бою, щоб, приставши до корабля, кинутися в його 
середину. Неприятель несподівано бачить, що 8 0 —100 човнів обпало кора
блі, разом наповняють їх своїми людьми і здобувають відразу. Здобувши, 
забирають гроші і всякий дрібний крам, що не боїться води, самі ж  кораблі 
із людьми топлять.

Коли галери стрінуть козаків на морі вдень, то тут справа трудніша: 
турки розпочинають сильну стрільбу з гармат і розганяють козаків, як шпа
ків; одні тонуть, інші тікають. Але знов як візьмуться до бою, то вже три
маються —  одні стріляють, інші набивають рушниці й по кожному пострілі 
подають товаришам; стріляють добре, але гармати турецькі чинять козакам 
великі шкоди, так що в такій зустрічі гине добрі дві третини козаків. Зате  
хто вертає —  приносить багату здобич: еспанські й арабські червінці, ков- 
ри, злотоглави й ріжні шовкові матерії.

Так оповідає Боплан.
І в народних піснях, у живій пам’яті заховалися оповідання про ці похо

ди. Малюється в них і галера турецька, на котрій працюють заковані укра
їнські невольники (в думі про Самійла Кішку):

Із города Козлова до города Трапезунта 
Гуляла галера цвіткована-мальована,
Чотирма цвітами процвітана.
Першим цвітом процвітана —
Златосиніми киндяками побивана;
А  другим цвітом процвітана —
Турецькою червоною габою обвивана;
А  третім цвітом процвітана —
Християнською кров’ю фарбована;
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А  четвертим цвітом процвітана —
Невольниками осаджена,
Козацькими гарматами обриштована.
У тій галері Алкан-баша,
Трапезонськеє княжа гуляє;
Ізбраного люду собі має:
Сімсот турків, яничар чотириста,
Та бідного невольника півчвертаста.

Ж иво і сильно описують незнані нам на ім’я старі народні поети страш
ні бурі чорноморські, де загибали не раз цілими десятками козацькі чайки 
безвістно. (Дума про Олексія Поповича).
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МОЛОДІ ЛІТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

З  милю від міста Чигрина над Тясмином, що розлився тут широко та 
багнисто, на горбі, під великим лісом, притулився хутір Хмельницьких, Су- 
ботів звався. Оселив його батько Богданів, Михайло*.

Тоді Чигиринщина була на краю хрещеного світу. Далі, де тепер Херсон
щина, то вже були дикі ялові степи. Ходили там табуни диких коней, су га
ків, турів (диких волів). Далі, ближче до моря, випасали свої отари овець і 
табуни коней волохи, турки, татари. Н а Дніпрових островах сиділа Січ за
порозька козацька, куди йшли козаки з України підстерігати татар, що раз у 
раз з Криму вибігали на Україну, грабували села й хутори, забирали всякий 
пожиток і людей у неволю. По степах ніяких осад не було, ні городів, ні сіл.

І в сусідстві того дикого степу землі було вільної скрізь, куди оком ки
неш. Гарно було тут господарити, та небезпечно. Жили люди, як у ворожім 
краю. Хутори ховалися десь у лузі, по балках, щоб не примітно було; а 
двори обгороджувалися міцним частоколом з стрільницями, щоб у потребі 
відбитися і відстрілятися од ворога. Лісів тут тоді було далеко більше, ніж 
тепер, і на все —  на рибу, на звіря, на бджоли дозвільно було.

Михайло Хмельниченко поставив двір кріпкий, присадив кілька сімей 
слуг та підсусідків, розвів господарство, жив заможно, в достатках. З  дітей 
син один тільки йому виріс, а звався Богдан Зиновій. Меткий хлопець уда
вся. Чорнявий, кріпкий, як огонь скорий. Розумний і дотепний, сміливий і 
завзятий.

Та й час такий був, і місце таке, що не виростали й не ховалися там 
люди інакші, тільки хоробрі та завзяті. Жили на ласці Божій, день у день 
смерті в очі заглядаючи. З  хутора на поле не вийдеш без рушниці. Люди 
косять, чи орють, а вартовий на могилі стоїть, татар вартує. Запалив огонь 
па могилі —  ото тікайте, люди, чимдуж, ідуть татари, везуть аркани на 
ваші шиї, везуть коней у тороках на ваші достатки! Хапайтеся до двору та 
беріться за рушниці; а ні, то ховайтеся десь у ліси, у болота, може, Бог 
пронесе...

А  зате як захоплять наші загін татарський, що їм під силу, підстере
жуть де на переправі, особливо, як татари вже з  добиччю вертають, коні 
потомлені, навантажені —  то-то дадуть собі духа! Кидає татарин здобич, 
невільника і худобу, жене тільки з кіньми. Женуть за ним наші. Кине все, 
що має на собі, і сідло, і зброю, тікає сам з  душею, може, кінь винесе. Н е 
винесе —  то амінь тобі, татарине...

Отак серед такого життя бурхливого, небезпечного, юнацького вирос
тав Богданко. Та не хотів його старий Михайло лишити без науки. Підучи
вши дома, послав його в Галичину, до єзуїтської колегії (по-теперішньому б
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сказати, гімназії) —  тримали її ченці польські єзуїти, вчили добре латинсь
кої мови, що нею тоді всяке діловодство велося по судах, по урядах.

Вчився Богдан, набирався науки. Але тягло його назад над Дніпро, в 
степи безкраї, де на волі ходять кінські косяки, де козаки перегонюють віт- 
ра на бистрих конях, де присихають чайки козацькі, чекаючи походу в да
лекі сторони турецькі по славу і здобич. І не схотів він лишатися в тих даль
ших, безпечніших сторонах: іти служити десь до суду, або на дворі великого 
пана дороблятися панської ласки та “фортуни” (маєтку), а вернувся назад 
на Дніпро.

Пішов на Запорожжя, на Січ, бо там найліпше можна було дійти воєн
ної штуки, стати вояком оборотним і досвідченим, начальником відважним. 
А  в тодішній Україні ніхто не мав такої слави та поважання, як досвідчений та 
дотепний вояка, сторож границь українських, українського спокою і праці.

Вступив Богдан до козацького війська. Ходив з козаками не раз на 
море, на турецькі городи, —  димом з мушкетів козацьких Царгород (К он
стантинополь) обкурювати, як козаки казали. Уганяв за татарськими наїз
дами по степах. Ходив у кримські походи. З  польським військом, з  іншими 
козаками ходив на турків, як вони прийшли на Волощину (Бессарабію), 
схотіли Польщу руйнувати, Україну під свою руку підбивати.

Погромили тоді турки поляків, багато впало в руки турецькі, і Богдан 
між ними. Кажуть, два роки пробув у турецькій неволі, аж виміняли його 
потім на турецьких невільників*, як козаки з старим гетьманом Сагайдач
ним наловили турків на другий рік під Хотином.

А  іншим разом Богдан і сам знатного татарського пана ( “мурзу” по- 
татарськи) приловив, придибавши з козаками. Привів до себе на хутір і 
держав довгенько; держав під вартою кріпкою, але по-приятельськи, і роз
сталися потім по-приятельськи. Н е раз у тодішніх часах так бувало. Н а 
всяк час свій звичай, своя правда, своє зле і добре.

Любили у війську Богдана і шанували. Настановили його отаманом, 
далі сотником. Потім був він писарем військовим*. Велике то було діло. Н а 
писарі військовому лежало все військове діловодство: писати листи до поль
ського короля і до заграничних держав, до всяких панів і урядів, видавати 
всякі грамоти, універсали, патенти, військові реєстри вести, де всі козаки 
були списані. Козацьке військо, то так, як би своє осібне царство було, і 
військовий писар, як канцлер у ньому.

В свобідні часи господарив Богдан на батьківськім хуторі. Батька вже 
не було. Богдан оженився з Ганною Сомківною, мав діти*. Ж ив у повазі й 
достатках. А  тримався свого народу і війська козацького стійко і вірно, не 
полишив його ніколи, не злакомився на панську ласку, ні на гроші й великі 
багатства.
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ПЕРЕМОГА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО КОЛО ЖОВТИХ ВОД
І КОРСУНЯ

Розлилися круті бережечки по роздоллі, 
Пожурились славні козаченьки у неволі.
Гей ви, хлопці, ви, добрі молодці, не журіться, 
Посідлайте коні вороні, садовіться;
Та наберем червоної китайки та на славу;
Гей, щоб наша червона китайка не злиняла,
Та щоб наша козацька слава не пропала,
Гей, щоб наша червона китайка червоніла,
А щоб наша козацька слава не змарніла.
Гей у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна засмутилася,
А ми ж тую червону калину та піднімемо,
А ми ж свою славну Україну розвеселимо!

П ро рух на Запорожжі 1648 р. до поляків доходили тільки неясні чут
ки. Трудно їм було щось довідатися, бо перед ними таїлися, а спочували 
козакам. Так завсігди бувало, що козаки все знають, що поляки роблять, а 
поляки про козаків не знають нічого. П ро них ніхто не виговориться, не 
зрадить. Я к  і впаде в польські руки який козак, то хоч на огні печи, хоч на 
які муки бери —  нічого не скаже. Замучать на смерть, а нічого не довіда
ються. Х іба умисно набреше, аби змилити, з пуття збити.

Проте пани польські на Україні і з  того, що бачили та чули навколо 
себе, почали тривожитися й кликали гетьмана польського Миколу Потоць- 
кого*, щоб з військом прибував на Україну, боронив їх від козаків, якби 
повстали. І Потоцький сам, хоч дещо тільки знав про Хмельницького, три
мався обережно. Казав позабирати гармати з міст і замків, ближчих до сте
пу, щоб не забрали козаки, і у людей велів шукати зброю і відбирати. У 
самих маетностях Вишневецького, в Лубенщині, багато тисяч рушниць та 
самопалів по людях забрано. Полки козацькі реєстрові Потоцький поста
вив по границі: в Черкасах, Каневі, Корсуні, Богуславі, і на весну збирався 
іти на козаків.

Король одводив його від сеї гадки, радив краще пустити козаків на 
море, аби тим зайнялися, а Хмельницького ласкою до себе привернути. 
Потоцький, чинячи волю королівську, писав до Хмельницького, але той 
одповів, що тоді з  Запорожжя вийде і воювати не буде, як вернуть військо
ві козацькому давніші права, —  щоб не були поляки над ним старшими, а 
вони самі собі старшину вибирали. Цього Потоцький не хотів дозволити 
(та й не міг на свою руку того зробити) і постановив іти походом, щоб не 
пустити Хмельницького на Україну, щоб народу не бунтував.
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Скоро по Великодні послав Потоцький перед себе свого сина Стефана* 
з польським військом конним і з частиною реєстрових, а Дніпром, байдака
ми —  решту козацьких реєстрових полків. Сам збирався іти слідом за ним 
з своїм помічником, гетьманом польним Калиновським*. Було з Стефаном 
Потоцьким 2000 польського війська, окрім козаків, а з гетьманами польсь
кими —  тисяч шість самих вояків (а друге стільки бувало їх пахолків, джур, 
всякої служби так, що можна все рахувати удвоє).

Молодий Потоцький, хоч мав при собі старих і досвідчених дорадни
ків, сміло і необачно пустився в степи. Хмельницький, маючи про все добрі 
відомості, дав йому рухатися свобідно, аж за Жовтими Водами, в глибокім 
степу стрілися поляки з передніми козацькими полками. З а  порадою своїх 
старших товаришів Стефан Потоцький заложився тут табором і послав до 
батька вістуна, просячи прибувати.

Хмельницький забавляв його легкою бійкою, а тим часом мав око поки 
що на реєстрове козацьке військо, що йшло Дніпром. В тім війську було 
багато людей, що всею душею тягнули до повстання. Коли військо прийш
ло під камінний загін, один з них вхопив корогву й почав кликати козаків на 
чернецьку раду. Козаки збіглися на раду й почали кричати, що не будуть з 
Хмельницьким воювати, бо він стоїть за віру, і порішили йти на польське 
військо разом з татарами. Почув це Ілляш старшина, вірний полякам, кину
вся був з  рушницею на привідцю того бунту, але тут козаки кинулися на 
нього, почали його бити обухами й забили на смерть. Побили й інших стар
шин, що з поляками трималися. А  декотрі до козаків пристали. М іж іншим 
Кричевський, —  потім був козацьким полковником*.

Зараз послали до Хмельницького. Він забрав до себе тих реєстрових 
козаків і з ними вдарив ще з більшими силами на польський табор Стефана 
Потоцького. Татарське військо трималося досі здалеку, чекаючи, що з того 
буде. Тепер, як реєстрові козаки пристали до Хмельницького, і Тугай-бей* 
набрав надії, що козаки візьмуть гору, то постановив їм помагати. Другого 
дня поляки, ані гадки не маючи, виступили з табору на козаків, —  аж рап
том з другого боку несподівано побачили проти себе татарську орду. Впало 
в них серце відразу, стали утікати назад до табору, куди видко. Реєстрові 
козаки, що були з Потоцьким, передалися до Хмельницького. Навіть дра
гуни, набрані також з українців, тільки перебрані на німецький спосіб, по
чали кидати поляків та переходити до козаків. Страх великий напав на по
ляків. До того й надія на поміч від гетьманів пропала. Козаки переловили їх 
посланців і на глум показували полякам перехоплені листи. Надумав П ото
цький миритися, послав своїх послів до Хмельницького. Хмельницький 
довгенько держав їх у себе, бо йому не спішно було; а полякам вже ніяк 
довше триматися в степу; проїлися, припасів не ставало. Нарешті Х мель
ницький каже, що пустить поляків, тільки аби гармати йому віддати.
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Поляки віддали гармати й пішли назад, як непишні. Хмельницький за 
ними. А ж  на дорозі, під Княжими байраками —  ґвалт! військо! —  а то 
татари на польських недобитків налетіли. Мусив Потоцький знов табор 
ставити, пробувати боронитися. А  тут його з  власних гармат як почнуть 
пражити! Д о того місце безводне, коней прийшлося самим з табору вигна
ти. Н е можна було триматися. Татари ударили знову —  хто поліг, кого 
живогоЪзяли. Стефана Потоцького тяжко раненого повезли на Запорож 
жя, але на дорозі він помер. П ро комісара Ш емберка, що дозолив був коза
кам, як старшував над ними, кажуть, що голову йому відрубали і так на 
тичці носили.

Битва ця була 6 мая 1648 р.; перша велика перемога козацтва над поля
ками.

А  старий Потоцький з Калиновським тим часом, не маючи вісті од 
сина, пішов був його слідом і дійшов уже був під Чигирин. Але поміркував, 
що, мабуть, воно щось не гаразд у степу діється, коли до нього вісті не 
доходять, і спинився.

З  Кодака дістав звістку тільки, що реєстрові до Хмельницького при
стали —  ті, що Дніпром їхали; два, вояки, що з гарматою були, прибігли і 
сповістили. З  того міркував Потоцький, що, мабуть, і з  його сином недо
бре. А  хоч як гірко йому було лишати сина у степу, та боячися, щоб, вирва
вшися так далеко, не вскочити в халепу, мусив вертатися.

Повернув від Чигирина назад. Посумніли польські вояки, що сподіва
лися легкої слави, легкої перемоги над козаками. Насміхалися потім з  геть
манів, що в каретах їхати хотіли, щоб з козаками битися, —  казали, що 
нагайками їх поженуть. А  тут прийшлося завертатися перед козаками. П о 
тоцький казав міста й села по дорозі палити, припаси нищити, щоб козаки 
не поживилися. Польському військові в те грати, —  почали міста грабува
ти, людей розбивати, і тим ще більше людям жалю додавали.

Під Черкасами притягнувся один шляхтич недобиток з-над Жовтих 
Вод і оповістив про все, що сталося. Ж аль і страх впав на польське військо. 
Потоцький грозив помститися над козаками, як мстився по бунті 1637 р.*, 
саджаючи їх на паль без числа. Але не хотів слухати Калиновського, що 
радив іти проти козаків. Казав іти назад. Проминули Корсунь, аж тут при
йшла вість, що Хмельницький уже зовсім підходить з татарською ордою. 
Сполошилися, спинилися, стали табор закладати між Корсунем і Стебле- 
вим коло старого валу, на місці дуже недобрім. Н е було часу ні місця вибра
ти, ні табору укріпити, бо козаки вже надходили. Побачивши, яке велике 
військо козацьке наступає, поляки злякалися. Козаки, які впали їм в руки, 
казали, що козацького війська є вже 47 тисяч, і щодень то нові ватаги при
бувають: одного дня казали 15 тисяч прибуло! Правда, як, козацьке військо 
вже на Україну між села і городи вийшло з степів, то з усіх боків сила силен-
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на людей до нього почала стягатися, хоч і не так, може, як ті козацькі бранці 
казали. Н а воєнній раді рішили польські начальники кинути це таборище і 
йти далі.

Але козаки довідалися про це й на дорозі, в Гороховій діброві, куди 
польське військо мало йти, поробили засіки, викопали рови і поставили свої 
гармати в укритім місці. Другого дня, 16 мая, польське військо рушило, 
нічого не знаючи, і козаки тільки здалеку його проводжали. Але як польсь
ке військо зайшло у ту діброву, вскочило як у матню. Вози, гармати поза
стрягали в болоті, в ровах, в засіках. Козаки обпали з усіх боків, почали 
пражити поляків з гармат. В полудень почався бій, а до вечора нічого з 
польського війська не лишилося; табор козаки розбили, гармати побрали. 
Тут поляки кинулися врозтіч, хто куди міг пробитися. Але втікло мало, і то 
більше джури та служба. Значних козаки не пускали, ловили, брали в нево
лю. Взяли й обох гетьманів, Потоцького і Калиновського, і Хмельницький 
подарував їх Тугай-беєві.
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ПОЧАТКИ ВІДРОДЖЕННЯ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ

В часах найбільшого, як здавалося, —  останнього упадку українського 
життя, при кінці вісімнадцятого століття починали вже поволі пробиватися 
перші парості нового життя. В Західній Україні вони сходили на ґрунті 
церковнім.

Свого часу заведення унії приглушило дуже сильно останки українсь
кого життя. Приймали унію з малодушності, хилячися перед панами, а смі
ливіших приборкувано силоміць*. Але наростали нові покоління, що були 
уніатами не через свою зраду чи малодушність, а через те, що уродилися в 
унії, і для них унія стала вже вірою народною, українською. Ті, що заводи
ли унію на те, аби вона послужила дорогою до ополячення і окатоличення, 
помилилися в своїх надіях. Через те, що уніатське духовенство і взагалі 
унію не зрівняно в правах з католицтвом і вона зісталася церквою нижчою, 
мученицькою, вона стала прикметою тутешнього українського життя і не
задовго стала для Західної України такою ж національною церквою, якою 
перед тим була церква православна. І коли австрійське правительство, заво
лодівши Галичиною, заходилося коло того, щоб підняти уніатське духовен
ство з  темноти і пониження, в якім його застало, то се мало чималий вплив 
на розбудження національного життя. Австрійське правительство, побачи
вши, як польська шляхта поневолила український нарід, взагалі задумува
лося над способами, щоб йому помогти: за Марії Терези і Иосифа II обме
жено власть поміщиків, заводилися школи “з місцевою мовою” (українсь
кою) для селян і міщан, вищі школи для духовенства, що було незвичайно 
убоге і темне*. Насамперед сі заходи почалися на Угорській Україні, наслід
ком тих рухів проти унії, що так занепокоїли правительство. Мукачівську 
єпархію визволено від зверхньої власті католицького єпископа в Ягрі*, за 
сновано ліцей в Мукачеві для виховання духовних, поліпшено матеріальне 
становище духовенства. Новий єпископ Андрій Бачинський (1772—1809) 
з  сього боку дуже діяльно заходився коло піднесення свого духовенства, і 
тут, в Мукачеві, коло нього згодом зібралася громада доволі вчених як на 
той час людей, з котрих вийшли потім перші професори-русини Львівсько
го університету і чимало інших замітних діячів*. З  прилученням Галичини 
сі заходи правительства захопили також і її. Зараз по прилученні Галичини 
Марія Тереза завела у Відні духовну семінарію для уніатів; се було мале 
віконце в Європу для галицького українського суспільства і мало справді 
чимале значіння в його житті. Потім слідом заложено семінарію у Львові, а 
при заснуванні Львівського університету в 1784 р. положено, щоб деяких 
наук вчили по-українськи, і осібний ліцей при нім заведено, де б українці 
підучувалися, щоб потім вступити до університету*. Багато зроблено також 
і тут для добробуту духовенства; з маєтків закритих монастирів організова
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но “релігійний фонд” для поліпшення становища духовенства. Так само на 
Буковині за недовге воєнне правління положено цінні початки нової світсь
кої школи, і тутешній релігійний фонд, що володів п'ятою частиною цілої 
Буковини (се були давніші монастирські і єпархіальні маєтки), давав вели
чезні засоби на культурні і національні цілі. Та біда була в тім, що в суспіль
них і національних відносинах сеї далекої провінції австрійське правительс
тво слабо розпізнавалося і так як не вміло знайти справжньої точки в селян
ських відносинах, без кінця заплутуючи справу своїми суперечними рішен
нями, так і в культурних справах дуже часто зовсім не вміло доглянути укра
їнського елементу, вважаючи румунську мову “місцевою мовою" для всеї 
Буковини без ріжниці.

В Галичині воно розглядалося трохи краще, але й тут правительствен! 
заходи, направлені на піднесення українського народу, здебільшого заглу
шилися потім впливами польської шляхти, та й робилися без потрібного 
знання місцевих обставин. Для тих українських шкіл і катедр не знайшлося 
людей тямущих, які вміли вгадати ті живі течії народного життя, на котрих 
можна було оперти новий просвітній рух. Наука велася мертвою книжною 
мовою, викладалися предмети, далекі від життя, тому й сі заходи не дали 
такої користі, яку могли б дати. Згодом українські лекції і неукраїнські, і 
український ліцей скасовано, коли з  нових гімназій стали виходити україн
ці, підготовані до слухання загальних курсів. З  загальною реакцією, що 
почалася в Австрії після смерті цісаря Иосифа (1790), польська шляхта 
здобуває собі впливи і в двірських кругах, і у місцевої адміністрації й почи
нає лякати її своїми вигадками про нахил галицьких українців до Росії та до 
православія, відвертаючи тим правительство від заходів на їх користь. П ід 
впливами поляків замість української мови заведена мова польська —  спо
чатку в школах вищих типів, а далі і в сільських, народних. З  огляду на 
протести і представлення українського духовенства сільським громадам по
зволено засновувати свої приватні школи з українською мовою, але при тім 
адміністрація наказувала духовенству, щоб не дуже заохочувало селян за 
водити такі українські школи —  аби не причиняти тим собі видатків. Треба 
сказати, одначе, що саме духовенство не оцінювало всього значіння народ
ного елементу і не використовувало тих можливостей, які відкривали для 
нього правительствен! заходи; набираючися деякої культури, нова інтелі
генція, майже виключно сама духовна, тратила давнішу зв ’язь з народом, 
закидала народний язик, не вміючи надати йому культурного вжитку, три
малася старої книжної мови, звироднілої, омертвілої, не здатної вже до роз
витку, і, не знаходячи через те основи для свого культурного поступу, йшла 
за польським елементом, як більш культурним.

Все-таки, невважаючи на всі помилки і незручності правительства і свого 
громадянства, що на ніщо зводили часом і найкращі їх заміри, зіставалося
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деяке поліпшення від тих усіх заходів. Важно було передусім, що розвіяло
ся те почуття безвиходності, яке огорнуло було українську людність в часи 
упадку, в X V III віці; заходи австрійського правительства відкрили якийсь 
просвіток, розбудили надії на кращу будучину і енергію змагання, боротьби 
за кращу долю. Серед нового уніатського духовенства, вихованого в кра
щих культурних і матеріальних обставинах, уже в початках X IX  в. заявля
ються освічені і тямущі люди, які думають не тільки про інтереси своєї 
церкви, а й про інтереси народні, національні*, заходяться коло піднесення 
народної освіти і добробуту, коло розвою національної культури.

Польські заходи против українства викликали їх на герць за народні 
права; надії на поміч австрійського уряду додавали охоти. Проекти заве
дення польської мови в народних школах викликають перший свідомий ви
ступ галицького духовенства в обороні народної мови: митрополит Левиць- 
кий під впливом каноніка Могильницького —  найвизначнішого представ
ника нового духовенства, удався до правительства з прошениям, щоб у народ
них школах учено по-українськи. Коли ж шкільна комісія ухвалила своє —  
так, як вище було сказано, що для української науки громади можуть за 
кладати осібні свої школи, —  митрополит вислав протест против такого 
трактування української мови, а Могильницький виготовив записки в обо
роні її вартності і рівноправності. Потім розширив сю свою оборону в осіб
нім трактаті: “Вѣдомость о роскомъ языцН;”* (в Галичині місцеву україн
ську мову все називано руською, по старій традиції); се був перший учений 
трактат в обороні української мови. Заразом заходився коло просвітньої 
роботи. Організував перше просвітнє товариство в Перемишлі, —  але воно 
заглохло, стрінувши всякі перешкоди з боку польського духовенства і спо
лячених уніатських монахів-василіян*. Краще пішли його заходи коло 
закладання народних українських шкіл замість ополячених урядових; за 
короткий час відкрито велике число шкіл парафіяльних і т. зв. тривіальних 
(вищого типу); для приготовления учителів організовано учительську семіна
рію в Перемишлі; стали складати українські учебні книжки для сих шкіл —  
за тим стали виникати питання про відносини народної мови до книжної —  
чи триматися старої книжної мови, чи зближатися до живої народної: про 
се потім, в 1830-х рр. виходить завзята полеміка між оборонцями мови 
народної і мови книжної*, або, властиво, кількох книжних мов —  старої 
української, церковнослов’янської і російської (великоруської): суперечка 
ся мала велике значіння в дальшім тутешнім розвої національної свідомості.

О так підіймалося поволі нове життя на витолоченім і забитім українсь
кім перелозі в Західній Україні. Скромні і непоказні були перші прояви його —  
але в тих частях України, що від Польщі перейшли до Росії, навіть і такими 
не можна було похвалитися: тут нічим не полегшало від того, що нарешті 
“Польща впала”.
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ГАЛИЦЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ 1 1848 р.

В Галичині перший гурток, який досить свідомо ставав на ґрунт націо
нальний, відомий нам в Перемишлі, в духовних кругах його, при кінці дру
гого десятиліття X IX  в.* Тут було засноване те товариство для поширення 
народної освіти; з кругів тутешнього духовенства вийшла перша звісна за 
писка в обороні рівноправності і культурної вартості української мови, з 
нагоди питання про научання в школах українською мовою; звідси йшли 
звісні нам заходи коло українського шкільництва. Одначе сей перемишль
ський кружок ще не мав ясного поняття про значіння народної української 
стихії й стояв на роздоріжжі між нею і книжною слов’яно-російською мо
вою, і в 1820-х роках се питання ще не ставилося гостро; автори перших 
граматик з перемишльського кружка прихиляються до народної мови, але 
вважають потрібним “очищати” й від простонародної грубості й наближати 
до старої книжної й церковної мови. В 1830-х рр. з ’являються вже два 
ріжні напрями: против оборонців книжної традиції виступають прихильни
ки живої народної мови, гаряче обороняючи її чистоти від книжного калі
чення і пробиваючи літературного її уживання і граматичного оброблення. 
Тут були впливи і слов’янського відродження, і ще більше літературних 
проб на чистій народній мові Східної України, якими не могла похвалитися 
досі Галичина, тому що тут книжна українська традиція не була задавлена і 
гальмувала літературне уживання народної мови. Против автора першої 
друкованої угорської української граматики Мих[айла] Лункая, що хилив
ся до книжної, церковної мови, і автора першої друкованої галицької грама
тики Иосифа Левицького, що хотів держатися не тільки старої української 
книжної мови, але й зближатися також до книжної великоруської, висту
пив досить рішучо Иосиф Лозинський, боронячи чистої народної мови*. А  
ще більш рішучо стає на український народний ґрунт кружок молодих бо
гословів, що зібрався в львівській семінарії в 1830-х роках.

Ся українська молодіж стояла вже під впливами відродженого україн
ського письменства Росії 1820—1830-х років, і під впливами сучасного сло
в’янського відродження та сучасної польської революційної агітації розви
нулася в напрямі більш поступовім і народолюбнім, в дусі романтичного 
народництва російської України. Вона також цікавиться історією й етногра
фією свого народу, збирає пісні й перекази і пробує свої сили в літературній 
роботі, зближаючися до взірців українських, відчуваючи в повній силі од- 
ність українського народу по оба боки російсько-австрійського кордону. Сим
патичний поет Маркіян Шашкевич являється першим народним поетом Га
личини і пізніший український, народовецький рух Галичини признав його 
своїм первоначальником і патроном. Якову Головацькому судилося стати 
першим патентованим ученим —  професором української мови на новозас-
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нованій катедрі Львівського університету. Третій член сеї “Руської трійці” 
Іван Вагилевич займався історією, етнографією, словесністю —  всім по
троху. Та діяльність сього кружка не йшла гладко. З а  останні десятиліття 
відносини офіціальних кругів до українського питання встигли змінитися 
рішучо. Австрійські власті, маючи досить клопоту з  тодішніми польськими 
революційними течіями, не хотіли мати нових клопотів ще й з українським 
рухом. В духовних уніатських кругах, котрим передано цензуру українсь
ких книг, також панував напрям реакційний, узькоцерковний, неприязний і 
підозріливий народним елементам в літературі. Книжки навіть самого цен
зурного змісту —  релігійні, похвальні оди на честь австрійського дому —  
заборонялися тому тільки, що мова їх була не досить слов’янська, або що 
замість слов’янського письма вони були написані гражданкою. Заходи “Р у 
ської трійці” були прийняті тут підозріливо і ворожо. Перший альманах 
“З о р я ”, зложений для друку кружком Шашкевича в 1834 р., ся духовна 
цензура заборонила. Зложили новий збірник, ще обережніше, з народних 
пісень і переказів та власних поезій і наукових статей під назвою “Русалка 
Дністрова” і надрукували його в Угорщині, щоб розминутися з галицькою 
цензурою. Але й се не помогло: коли книжка прийшла до Львова, цензура 
арештувала її всю, і тільки в 1848 р. вдалося її видобути з  арешту*. Н а 
самих авторів впали ріжні неприємності. Хоровитий Ш ашкевич не витри
мав їх і вмер в недостатках як священик на убогій парафії*; Вагилевич пі
шов шукати хліба у польських панів. Галицьким гасителям здавалося, що 
придавили до решту український рух.

Та налетів бурхливий 1848 рік і зараз перемінив усю обстанову. Євро
пейська революція сильним відгомоном відбилася по австрійських краях, 
викликавши більше або менше значні рухи; в Галичині поляки начали лади
ти повстання для визволення Польщі. Австрійське правительство тоді зно
ву пригадало собі галицьких українців і заходилося коло них, щоб ослабити 
польський рух. Виходять наверх такі справи, як розділення Галичини (не- 
дорічно зв ’язаної з українських і польських земель) на частину українську і 
польську; заведення в українській Галичині української мови по школах ви
щих і нижчих; визволення українського селянства з власті польських панів —  
все те, про що думало в 1770—1780-х роках правительство Марії Терези і 
Иосифа II, а потім так міцно забуло, підпавши під впливи польської шляхти 
і власних своїх гасителів-реакціонерів. Галицькі українці підняли голови і 
собі заворушилися. Плани польських революціонерів про відбудування 
Польщі були їм не в лад, і тільки невелика частина української інтелігенції 
пішла разом з  поляками. Переважна ж  більшість почала організуватися в 
напрямі окремішнім, полякам ворожім, користаючи з прихильності і помочі 
австрійської адміністрації —  славного галицького намісника Стадіона, про 
котрого поляки потім говорили, що то він видумав галицьких русинів-укра-
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їнців*, а перед тим, мовляв, не було їх. Засновано політичне товариство 
“Головна рада”, свого роду українське національне правительство, що мало 
вияснити і представити центральному правительству політичні й національ
ні потреби українців, а як орган його стала виходити газета “Зоря  Галиць
ка”. Против польських революційних ватаг організовано українську гвар
дію, українські батальйони стрільців*. Восени 1848 р. скликано “Собор 
руських учених” —  всіх прихильників культурного і національного розвит
ку Галицької України, щоб вияснити культурні і національні потреби та ви
робити програму дальшої діяльності для розвою українського народу.

Сей “собор” став рішучо на національнім українськім ґрунті, відріжня- 
ючи українську народність, з одного боку, від польської, з другого —  від 
великоруської, з котрою мішали її ріжні прихильники книжної “слов’яно- 
російської мови”, не вміючи відріжняти її від народної української. “С о
бор” уважав конче потрібним, щоб була уставлена одна одностайна грама
тика і одностайна правопись для всього “руського народу в Австрії й Росії 
( “руським” далі називали свій український нарід і мову) —  аби вона згідна 
з  язиковими прикметами української мови, а не залежна від граматики і 
правописі польської і російської. Домагався, щоб у всяких школах галиць
ких заведено українську мову, а для розвою —  письменство, на взір чеської 
“М атиці”. Підтримував домагання, щоб українську частину Галичини від
ділено від польської, і таке інше. Се був дуже важний момент в галицькім 
житті і не дурно Ант[он] Могильницький, найбільша літературна сила сьо
го часу, наклав “собор” високолетними, хоч на теперішню оцінку досить 
нескладними віршами*:

Я к орли смілі вгору ся взбиваймо,
Минаймо здаля принади і сіти,
Скрізь густі тумани світла добиваймо,
Щ об раз движене не далось згасити.

І хоть не раз ще густо тьми залива 
Примрачить світло лице нам любезне —
Вийде на верх, як на воді олива,
Перед тхом правди дожди тущ і счезне.

Правительство йшло назустріч українським бажанням. Воно обіцяло 
завести українську мову в усіх школах, в гімназіях і університеті, серйозно 
думало про поділ Галичини, і в 1850 р. дійсно був виданий такий закон, 
тільки не ввійшов у життя. Зате велике значіння мало і сильно вплинуло на 
настрій українського громадянства проголошене в 1848 р. скасування пан 
щини і визволення селян з  власті поміщиків.
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УКРАЇНСЬКІ СТАРОДРУКИ

М іж ріжними утратами, великими і малими, які мені прийшлось по
нести отсими роками, не раз заколе мене в серце згадка про прегарні примір
ники українських перводруків —  заблудівського толкового “Євангелія” 
1569 р. і львівського “Апостола” 1574*, котрі я віз, вертаючись з  свого 
заслання на Україну, в перших днях революції. Вечором у вагоні я не втер
пів, щоб ще раз не поглянути на сі чудові пам’ятки нашої старої графіки, і 
положив їх собі під подушку, лягаючи спати; але більше не довелось мені їх 
побачити, бо на світанні вагон сей згорів з усім. Правда, якби не згоріли 
вони у вагоні, згоріли б у Києві рік пізніше з усею іншою моєю колекцією 
стародруків. Так їм судилось!* А  все ж і досі залоскоче коло серця, коли 
згадаю сі розкішні фоліанти, величаве письмо, стильні оздоби, прегарну 
киноварь, увесь сей маєстат нашого старого друкарського куншту.

У нас, на стид наш, мало було цікавості і зрозуміння краси нашого дру
карського мистецтва —  одної з найшановніших рубрик у нашій культурній 
традиції. З  виїмком старого Максимовича от і не пригадую собі в тій хвилі 
ніякого визначнішого знавця і цінителя нашої старої графіки*. Щ о  було 
зроблено для неї, зроблено майже виключно росіянами: Сопіков, Каратаев, 
Ровинський —  се вони скаталоіували наші стародруки, наші гравюри*; мало 
зробили для вияснення розвою історії нашої графіки, —  але ми не зробили 
і стільки в сім напрямі. Тільки в найостаннішім часі, в зв ’язку з  загальним 
(деяким!) заінтересуванням нашим старим мистецтвом, можна було помі
тити трохи інтересу і для нашого старого друкарства.

Я  звернувся до його пам’яток у зв’язку з своїми виданнями по історії 
української культури —  до них крок за кроком уводив все більше матеріалу 
з нашої друкарської графіки*. Останнім моїм передвоєнним планом було 
видання книжки з можливо повним використанням графічного матеріалу 
львівського “Апостола”. Для сього я довго шукав доброго примірника сеї 
книги, і, власне, відшукав під час свого заслання до Москви 1916 р.

Я к на Заході, так і у нас перводруки імітували рукопись у стилі букв, в 
уживанні декорацій, у графічній системі. Перші видання “Івана Ф едорови
ча” на нашій землі (до неї зачисляю і Заблудів, хоч він лежить у погранич- 
ній переходовій білорусько-українській полосі) старались наблизитись яко
мога більше до старого уставного письма, великих, фоліантових рукописів, 
розкішного письма, з  масою киноварі, великими марґінезами, не було пере
ведено детального порівняння між заблудівськими і львівськими видання
ми Федорова, з  одного боку, і московськими*, з  другого; я не мав нагоди 
теж зробити сього в деталях —  деякі подібності кидаються в око при пер
шім погляді, але се поверхове вражіння мусить бути провірене детальними 
студіями. В кождім разі московські друки мали взірцем таки не що інше, як
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наше традиційне уставне київське письмо, котре відкривається “Остроми- 
ровим Євангелієм”, найстаршою і одною з найрозкішніших рукописей, ви
готовлених у Києві (для Новгорода Великого)*.

Острозька друкарня, котрою потім кермував Федоров, має інший стиль. 
Нема того розкішного, маєстатичного уставу, друкарня, видимо, пильнує 
економії, можливо, компактного видання, вишукує тонкі, дрібні письма, 
які йдуть за латинською курсивою*, як мені здається, і свійською скорописсю 
(пишу з пам’яті, не маючи під рукою ніякого матеріалу, щоб провірити ста
рі вражіння). Видання острозькі незвичайно бідні з  графічного погляду, 
майже не мають ніяких окрас, нічого, щоб веселило око. Так і згадуються 
старі й нові докори старому князеві Константинові за його скупство в меце
натстві.

Львівські брацькі і стрятинські балабанівські друки мало що багатші, —  
теж не мають графічних амбіцій*. Вони підіймаються тільки з переходом 
друкарської роботи до Печерської лаври. Перший її друк —  “Анфологіон” 
1619 р. —  зістався взагалі одною з  найбільш інтересних пам’яток нашої 
графіки. Його гравюри зістались, властиво, унікатом —  з  того погляду, що 
вони йшли не за західними німецькими взірцями, як переважна маса пізні
ших гравюр, а за свійською графікою, за місцевою іконографією, за київсь
кою традицією. Деякі з них я дав у своїх виданнях, особливо в “Культурно- 
національнім руху”: вони можуть дати поняття про сей стиль, —  хоч би, 
напр., сей архангел на с. 32. Але й весь графічний апарат сеї єдиної в своїм 
роді книги при всій своїй нескладності незвичайно інтересний: книга незви
чайно багата на графічну оздобу —  я б сказав необрахована й марнотратна 
в своїй друкарській техніці.

З  сього погляду вона стоїть одинцем, але, загалом сказавши, печерська 
друкарня виявила значну гойність у графічній своїй техніці, і протягом двох 
століть, X V II—X V III, поки не заїла її до решти синодальна опіка, вона 
дала дуже багато інтересного і в гравюрі і в чисто друкарській графіці.

Н а першім місці стоїть, розуміється, “Печерський Патерик”, найбагатша 
гравюрами книга. Вона мала протягом сих двох століть кільканадцять 
видань, і коли не помилюсь, для неї чотири рази було вирізано повний сор- 
тімент гравюр, дуже багатий, який містить сотні образків і композицій. П о 
німецьким взірцям був зроблений сортімент гравюр на євангельські теми, 
кілька разів повторений у печер[ських] виданнях X V II в. Славний “Треб
ник” Могили, теж одно з найбільш монументальних видань, бідніший у 
гравюрі, дуже розкішний у письмі в чисто друкарській виправі, становить 
теж одно з величавих творів нашої графіки*. Щ е більш грандіозні “М інеї” 
Дмитра Ростовського видані гарно, але скромніше й холодніше*, хоч якраз 
ся епоха —  часи Мазепи —  становить добу найбільшого розвою київсько
го мистецтва, в графіці так само, як і в іншім мистецтві. Се початки київсь
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кої різьби на міді, у великих розмірах: вона дала дуже гарні речі, і виданий 
в перших роках X V III століття “Печерський патерик” з новими гравюрами 
Тарасевича являється одною з найбільш гарних і смаковитих книг*, які ви
дала Україна, —  вона може витримати порівняння з найбільш елегантними 
творами графіки світової.

Катастрофа 1708 р. підрізала сей розцвіт; указ 1720 р., засудивши на 
смерть взагалі всяку українську друкарську продукцію, задав йому смерте
льний удар. Чернігівська друкарня була реквізована за те, що не хотіла під
датись новій цензурі; київська піддалась —  але під сим обухом присіла 
відразу. Тільки в часах Єлисавети, коли дана була “Малій Росії” загальна 
пільга, появила вона кілька величавих видань, які нагадали старі добрі часи. 
З а г  алом же, хоч і виходили часом гарні речі —  як оздоблені Гр[игорієм] 
Левицьким “Новий Зав іт”, “Апостол”* і т. ін., —  все ж  наш київський 
куншт, видимо, заникав під московською рукою, і в інших кінцях України не 
появилось нічого, що б могло його заступити. Нова гражданка, по московсь
ким взірцям, була гіркою заміною стильної й розкішної старої графіки.

Тільки з кінцем X IX  в. зачалась загальна реакція проти того пісного 
зубожіння графіки, до котрого вона дійшла паралельно з розвоєм друкар
ської техніки протягом століття. Почався поворот до книги —  твору краси, 
витвору мистецтва, замість тої механічної в’язанки нумерованих листів, 
можливо, читких, можливо, “убористих”, можливо, економних, якою стала 
книга в результаті сих технічних успіхів. Почалась туга за давньою книгою, 
котра дійсно була “кунштом”, почавши від паперу, краски, черенок (букв), 
і кінчаючи берегами (обрізом), витисками оправи, застіжками і опорами, 
які хоронили витискану шкіру від стирання. Появляються імітації старих 
оправ, —  на жаль, занадто дорогі, щоб вони могли стати власністю широ
ких кругів. Заразом у графіці починається поворот до старих взірців, ба
жання надати фізіономію й красу письму (шрифтові), з ’являються нові за 
крої його під старий стиль, імітації старих друкарських оздоб.

Наша українська графіка повинна була теж піти сею дорогою; може, б 
була й пішла, якби не воєнна руїна і пізніша революційна буря*. Я  принай
мні, як кажу, мав в плані кілька видань, які мали розбудити інтерес до 
нашої старої графіки —  до її відродження в нашій новій друкарській про
дукції. Розуміється, тут мова йде не про саме механічне вживання старих 
взірців, їх копіювання чи імітування (яке до певної міри було почалось після 
мого “Культурно-національного] руху”)*. Ми не можемо друкувати ста
рими черенками X V II в., ні механічно повторити сі старі оздоби: се має 
значіння тільки для розбудження інтересу до скарбів нашої старої графіки; 
але для вжитку нової мусить вона бути відроджена в новій формі*, прила
дженій до сучасної техніки, до сучасних понять краси. Я  думаю, що се й 
зістанеться завданням будучих українських артистів-графіків: використати
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нашу стару друкарську скарбницю, притягти сюди й використати —  так, 
як використовував її старий друкарський куншт, так само і графіку рукопи
сну, мініатюру, фреску, орнамент дерев’яний, металічний, кістяний. Дати з 
того всього нові закрої нашому друкарському письму, друкарським оздо
бам, заставкам, кінцівкам, орнаментам, викинувши все те тривіальне сміт
тя, яке налізло до нас з  усіх боків в пору глибокого занепаду артистичної 
творчості, який українське життя пережило в X IX  в. під натиском офі
ціальної русифікації й полонізації. Україна знову повинна дістати поруч 
купонних книжок і трамвайних білетів таку книгу, яка б відбивала в собі її 
артистичне життя, була витвором практичного (прикладного) мистецтва, 
яким була наша рукопись і книга в старих часах, і виховувала б естетично 
людину, котра матиме з нею до діла.

Ю дендорф в Штірії, Мартові іди 1921*



ДОДАТОК I:
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ОДНА З  ЛЕГЕНД ХМЕЛЬНИЧЧИНИ. 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І ЛИНЧАЇВЦІ

Перші виступи Хмельницького, перші стадії його повстання настільки 
ж  багаті і рясні легендою, наскільки бідні фактичним матеріалом. Нема сум
ніву, що вже в самих перших моментах, з мотивів агітаційних, так само, як 
і полемічних, особа героя і його вчинки були густо розмальовані і прибрані 
ріжними легендарними подробицями, з яких тільки деякі відгомони долеті
ли до нас в офіціальних джерелах чи в пізніших перерібках, і на сій напів- 
дійсній, напівапокрифічній основі повела свою роботу пізніша творчість, 
додаючи більш або менш сміливі, більш або менш яскраві і тривкі додатки. 
Памфлет і сатира, панегірик і повний пієтизму апотеоз, народна поезія і 
псевдонауковий домисел, псевдокласичний риторизм і чисто літературна, 
романічна творчість доносили і докладали ріжні подробиці до сеї півреаль- 
ної історії і в результаті заплели дійсну Хмельниччину такою густою сіткою 
ріжнобарвних легендарних подробиць, що під нею зблідла і відступила на 
другий план далеко менш ефектна, далеко не така романтична дійсна істо
рія. Н е дивуватися, коли пізніші покоління дослідників так часто не могли 
домацатися її під густим покровом легенди, не могли перебитися через густі 
парості, що покрили дійсні факти і заслонили їх далеко привабнішими і ви
багливішими подробицями. М ожна сказати, що історіографія Хмельниччи
ни і по нинішній день не встигла вибитися з  впливів сеї легенди, не визволи
лася з її чар. Правда, трохи не кождий дослідник починав від докорів своїм 
попередникам за їх некритичність на пункті легендарної Хмельниччини, 
але помітивши її впливи в однім, звичайно сам для себе непомітно заплуту
вався в інших паростях тої ж легенди. Не кажу про Костомарова, що щедро 
зачерпнувши легендарного матеріалу в перших редакціях свого “Богдана 
Хмельницкого”1, потім, як сам признається, до смерті чистив його і не міг 
відчистити від сих легендарних елементів (лист до Корсуна 1880 р.*). 
Ш айноха, сильно дорікнувши Костомарову за некритичність, сам не усте
рігся від ріжних українських апокрифів, в тім і фантазій Величка*. Карпов, 
розгромивши українських істориків за їх довірливість до української тради
ції, в основу своєї реконструкції Хмельниччини ( “Начало исторической 
деятельности Б .Хмельницкого”) положив несумнівний фальсифікат —  
Володиславову грамоту Хмельницькому на Суботів*. І так дальше —  до 
нинішнього дня.

1 При оцінці сього твору треба пам’ятати, що Костомаров писав його з  цілями більш 
популярними —  “не в виде систематической истории, а рассказа, не для ученого круга 
специалистов, а для публики” (передмова до вид[ання] 1859 р.).
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Приглядаючись до ріжних впливів легендарної Хмельниччини на нау
кову літературу, в зв ’язку з  своїми заняттями сею епохою, я в отсій замітці 
хочу спинитися на однім з  найбільш пізніх новотворів сеї легенди, що хоч 
був уже осуджений і відкинений, все ще уперто повертає на сторінки розві
док про Хмельниччину. Розумію історію про повстання линчаївців і їх піз
нішу стрічу з Хмельницьким.

Наскільки можу судити, ся історія вперше ввійшла в оборот з “З ап о 
рожской старины” Срезневського*, в його прагматичнім викладі історії 
козаччини. В старшій українській традиції нема ні сього імені, ні сього епі
зоду. Срезневський оповідає, що за кілька літ перед повстанням Х мель
ницького невдоволені правлінням Барабаша (його Срезневський вважає геть
маном на той час), “главная дружина кравчины запорожской —  линчаевцы 
отделились, избрали себе отдельного гетмана и укрепились в Никитинской 
сечи. Началась междоусобная война. Митрополит Петр и войсковой пи
сарь Зиновий Богдан Хмельницкий старались помирить враждующих то
варищей, но их усилия оставались тщетны”. Барабаш з поляками погроми
ли линчаївців, одначе, частина їх зісталася на Запорожжі, на острові Бучім 
(себто Буцку)*, і тут знайшов їх Хмельницький, утікши на Запорожжя, і 
вони його прийняли за провідника1.

Сю історію прийняв потім Маркович в своїй “Истории Малороссии” 
(І, с. 163—164). Н е називаючи свого джерела, він оповідає тими самими 
словами сказане в “Запорожской старине” про линчаївців, майже нічого не 
додаючи, крім хронологічного міркування, з котрого б виходило, що повс
тання линчаївців сталося коло року 1646, і при тім посилається на Павла 
Алепського, ніби по його словам Тимошеві Хмельницькому було вісім ро
ків “під час останнього повстання линчаївців на Барабаша”. Але у Павла 
Алепського нема сього нічого: Маркович, очевидно, помилився, цитуючи 
по пам’яті, або з других рук.

Пройшло потім чимало часу, поки котрийсь з істориків схотів покорис
туватися з сього апокрифічного оповідання. Се зробив харківський профе
сор Буцінський в своїй монографії “О  Богдане Хмельницком” (1882). 
Поставивши своїм завданням перевірити історичні погляди на Б .Х м ель
ницького, особливо Костомарова, против котрого, властиво, звернене віст
ря сеї критики, Буцінський між іншим підняв і сей епізод про линчаївців, 
поминений Костомаровим. Представляючи всупереч Костомарову і історич
ній українській традиції Хмельницького не українським патріотом і героєм, 
а чоловіком типу Барабаша —  багатого пана, трохи не магната, далекого 
від народу і рядового козацтва, котрого тільки особиста образа і небезпека 
вибила з умов польського режиму, в яких він себе зовсім добре почував,

1 Срезневский. Op. cit., IV , стр. 5, 10—11*.
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взагалі будучи людиною егоїстичною, нездібною поводитися іншими моти
вами, крім особистих, —  Буцінський використав апокриф про линчаївців, 
щоб підчеркнути відчуженість Хмельницького від козаччини. «Н а острове 
Буцке Хмельницкого казаки приняли не с особенным расположением и 
доверием, так что он принужден был скоро удалиться на Никитин Рог. 
Это зависело от следующих обстоятельств. Несколько лет ранее бегства 
Хмельницкого на Запорожье на Украйне атаманом Феодором Линчаем 
был поднят довольно серьезный бунт против Барабаша и других старшин 
реестрового войска, как против сторонников польских панов и грабителей 
своих соотечественников. Барабаш (как и ему подобные), говорит одна 
из украинских летописей, к ляхам был приличен и, заботясь только о сво
ей корысти, сам изволил в счастии жить, а о войске и об обиде людской не 
радел. Вследствие этого несколько сот казаков под начальством атамана 
Ф еодора Аинчая подняли мятеж и требовали его свержения с начальства. 
Приятель полковника Барабаша Богдан Хмельницкий, как реестровый 
сотник, по долгу службы, очевидно, должен был принять участие в поту
шений мятежа. Реестровые восторжествовали, а Ф еодор Линчай с свои
ми сторонниками, которые получили прозвание “линчаевцев”, принуж
ден был спасаться на Запорожье, где он и поселился на острове Буцке. 
Теперь, когда линчаевцы увидели на своем острове Хмельницкого —  их 
прежнего противника, то хотя по долгу казацкого гостеприимства и дали 
ему убежище, однако относились к нему с подозрением; подозрение это 
еще увеличилось от того, что Богдан начал писать письма к тому же Б а 
рабашу, польскому комиссару и др. Это недоверие и заставило Хмельниц
кого удалиться с острова Буцка на Никитин Рог»1.

Я к бачимо, легенда про линчаївців підпала тут дуже значним розши
ренням, почасти з власних інвенцій автора, почасти з комбінування її з Ве- 
личковими оповіданнями (листування Богдана з Барабашем і ін.)* і кинула 
досить оригінальне “світло” на перші стадії повстання Хмельницького. 
Против сього ужитку з сеї легенди і інших апокрифів “Запорожской стари
ны” запротестував дуже різко пок[ійний] Антонович в своїй рецензії на 
книгу Буцінського2, але ся осторога не вивела линчаївців з історичного обо
роту. Через десять літ повторив оповідання Буцінського Еварницький3, а 
ще через кільканадцять літ знайшлася в найновішім польськім обробленні 
Хмельниччини. Через двадцять п’ять літ по ревізії біографії Хмельницько
го і історії Хмельниччини, зробленої в російській літературі Буцінським, 
вийшла така ж  ревізія з польської сторони, зроблена Ф .Равітою -Ґавронсь-

1 Op. tit., с. 39.
2 Киевская старина, 1883, II, стр. 421—422.
3 История запорожских Козаков, 1 .1892, стр. 1 0 3 -1 0 4 .
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ким і нагороджена премією Краківської академії Hajo«*1. П раця ся написана 
з  не меншими претенсіями на критичність і ще більше загострена против 
Костомарова, ніж книжка Буцінського, ще гірше в дійсності засмічена вся
кою апокрифічною спадщиною старої історіографії; і її автор радо прийняв 
і розвинув сю, кинену Буцінським, тінь на популярність Хмельницького 
серед козаччини.

“П о прибуттю до Буцка, —  пише Ґавронський, —  стріла Хмельниць
кого дуже немила несподіванка. Правда, знав він, що Буцк від часу пере
несення Січі на Микитин Ріг став притулком всякого роду авантюристів, 
що попали в конфлікт з  законом, але не передчував, що стріне там давніх 
знайомих, неприхильно для нього настроєних. Кілька літ тому якийсь мало 
знаний Ф едько Линчай підняв повстання серед реєстровиків проти Бара
баша.... Бунт сей був задавлений самими ж  реєстровиками. Тоді і Х мель
ницький, як лояльний сотник, без сумніву, мусив стати в обороні рівно ж 
лояльного Барабаша. Погромлений Линчай вийшов ціло з  сеї війни і встиг 
утікти... Линчай тоді осів на руїнах давньої Січі, на Томаківці або на Буцку, 
де попросту займався розбоєм, як і інші товариші його добровільного ви
гнання. І Хмельницький помандрував на Буцк, і зовсім несподівано наско
чив на Линчая. Обом було се не на руку, оба дивилися криво один на одно
го. Н е знати як довго зіставалися разом давніші вороги. Мабуть, недовго. 
Мали причини боятися один одного...”1 2

Ґавронський при тім цитує Буцінського, як Буцінський Марковича; 
переповідаючи, Ґавронський, як бачимо, розмальовує оповідання Буцінсь
кого, як той “доповнив” ріжними подробицями оповідання Марковича. Н і 
один з них в своїх “критичних” заходах коло уставлення правдивої історії 
Хмельниччини не спинився над історичною вартістю каламутного джерела, 
про котре так різко відзивався ще в 1880 рр. Костомаров*.

Сей маленький епізод може послужити характеристичним покажчиком 
критичності новіших проб реконструкції Хмельниччини і заразом ілюст
рацією того, якою пильною потребою являється ліквідація легендарної 
Хмельниччини і виключення її можливо повне і безповоротне з наукової 
літератури, що ставить собі завданням відтворення дійсного образу сеї 
грандіозної епохи.

1 Bohdan Chmielnicki, т. 1 ,1906; т. II, 1909.
2 Ор. cit., 1 ,161.
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ВІД РЕДАКЦІЇ [ЧАСОПИСУ “УКРАЇНА”, 1914, КН. 1]

Потреба наукового журналу, присвяченого українознавству, який би 
вводив читача в сучасний стан українських студій і держав би його в курсі їх 
поступів і успіхів, відчувалася здавна. Перші проекти його в Києві звісні 
ще з 1830 і 1840-х рр.; не здійснившися тоді*, вони заступалися до певної 
міри такими виданнями, як “Киевлянин” і “Украинец” Максимовича*, “М о
лодик” Бецького*, пізніша “Основа”* або “Записки Ю го-Зап[адного] от
дела Географического общества”*, “Чтения исторического] общества Н е
стора”* і т. ін. 3  1882 р. старі плани нарешті знайшли своє здійснення в 
місячнику “Киевская старина”, що, займаючися головно місцевою істо
рією*, давав заразом досить місця й іншим українським дисциплінам і за 
своє довге існування вніс стільки, як ні одно видання доти, в скарбницю 
українознавства. Він видавався повних 23 літ —  до хвилі, коли з ’явилася 
можливість українських наукових видань. “Киев[ская] старина” перетво
рилася тоді в мішаний українсько-російський місячник “Україна”, що існу
вав тільки рік, уступивши місце українським журналам. Серед них, від року 
1908, стали виходити “Записки” Українського наукового товариства як не
періодичне наукове видавництво, присвячене українознавству*.

Щ е раніше, з 1892 р., заходами київських же учених і громадян стали 
виходити “Записки” Наукового товариства ім. Ш евченка у Львові, 1895 р. 
перетворені в періодичне видавництво —  спочатку тримісячник, з 1896 р. — 
двомісячник* —  науковий український журнал з критичною бібліографією 
і оглядами наукової літератури. Одначе, невважаючи на те, що журнал сей 
за весь час вівся при значній участі з України російської і мав визначний 
інтерес для всякого, хто займався або інтересувався історією, філологією чи 
етнографією України, —  через усякі “незалежні” обставини він не міг досягти 
ширшого розповсюдження на російській Україні навіть серед спеціалістів, а 
не те щоб стати підручною книгою всякого, хто інтересується ближче яко
юсь галуззю українознавства —  учителя середньої школи, студента-істо- 
рика чи філолога, і просто інтелігента, не чужого науковим інтересам.

Відчуваючи потребу такого наукового журналу, присвяченого україно
знавству, який би при всій науковості мав би можливо ширший характер і 
держав би свого читача в курсі поступів українознавства, його актуальних 
питань і завдань, Українське наукове товариство задумало зазначити нині
шній ювілейний рік українського культурного життя спробою такого видан
ня, в формі наукового тримісячника. В нім поруч наукових розвідок, мож
ливо, загального змісту, або тимчасових звідомлень про результати науко
вих студій і праць, призначає воно визначне місце оглядам поступу науко
вих студій в поодиноких галузях українознавства —  преісторії, археології,
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історії суспільній і культурній, письменстві, праві, мові, етнографії, дослі- 
дах економіки і соціального побуту, критичному розборові наукової літера
тури і бібліографічним покажчикам —  української літератури і Ukrainica на 
інших мовах. Свого роду вступом до сих відділів служить огляд українсько
го наукового руху за минулий рік, поданий в сій книжці*. З а  ними підуть 
огляди спеціальні —  літератури останніх років з  поодиноких дисциплін і 
бібліографічні покажчики. Разом з тим визначне місце дається також нау
ковій хроніці, де бажано було б зібрати можливо повно звістки про науко
вий рух на полі українознавства: організацію наукових робіт, плани видань, 
знахідки і відкриття, визначніші набутки музеїв і бібліотек і т. ін.

Видима річ, що здійснити се завдання редакція може тільки при живій 
і діяльній участі можливо широкого кругу співробітників —  представників 
українознавства. Заручившися обіцянкою багатьох з  них, з ріжних науко
вих центрів, Редакція звертається ще і отсею дорогою до всіх, кому дорогі 
інтереси українознавства, до всіх, хто спочуває ідеї такого органу його, з 
гарячим проханням —  своєю участю підтримати і зробити сей журнал 
справжнім органом українських студій —  підручною книгою всіх, хто сту
діює або просто цікавиться певними питаннями з  українських студій.

В  Києві, в  січні 1914
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ОЛЕЛЬКОВИЧІ

Олельковичі, князівський рід*, що відіграв видатну роль в історії Укра
їни й Білорусії. Родоначальником його був кн. Володимир Ольґердович, 
близько 1362 р. посаджений батьком на князювання в Києві. Позбавлений 
Вітовтом своїх володінь у 1393—1394 рр., він “бігав до М оскви”, і тільки 
перед смертю одержав невеликий (порівняно) уділ —  Слуцьке князівст
во*. Але синові його Олельку (Олександрові), завдяки великим родинним 
зв'язкам та обережному лавіруванню серед ворогуючих партій Великого кня
зівства Литовського, в 1440 р. удалося повернути собі свою отчину, Київ
ське князівство*. Він володів ним до смерті (помер у 1434 р.) і передав 
після себе старшому синові Семенові Олельковичу, що правив ним також 
до кінця своїх днів (помер у 1470 р.)*. У Київській землі дуже цінували 
оновлений цими князями блиск київського стола й відновлення старих тра
дицій і зберігали вдячну пам’ять про заходи цієї династії з  відновлення ки
ївських пам’яток із запустіння (особливо після погрому Едигея)*. П о смер
ті Семена великий князь литовський Казимир не погодився на перехід 
Київського князівства до його брата Михайла* і, незважаючи на опір, на
віть бунт киян, дав їм звичайного воєводу, а нащадки князів Семена й М и
хайла повинні були залишитися при Слуцькому князівстві*. Вони володіли 
ним до припинення роду впродовж усього X V I ст. У 1560—1570-х рр. двір 
князя Ю рія Слуцького був визначним культурним православним центром; 
за словами Поссевина, на жаль, дотепер не підтверджених іншими свідчен
нями*, тут була друкарня й школа на кшталт острозької. Але сини Ю рія 
перейшли в католицтво, вимерли в молодих літах, в 1580-х рр.*, і Слуцьке 
князівство з рукою князівни Софії перейшло в рід Радзивиллів*. Див.: Гру- 
шевський, “Історія України-Руси”, т. IV.
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ДАШКОВИЧ ОСТАФІИ

Дашкович Остафій, видатний український діяч X V I ст., неправильно 
звеличений пізнішою традицією як засновник і організатор українського 
козацтва й перший козацький гетьман*. Перші етапи його діяльності взага
лі малопомітні. З а  походженням він належав до місцевого київського зем
левласницького класу*, але на політичній арені виступає на білоруському 
прикордонні: під час війни Литви з Москвою на початку X V I ст. він був 
комендантом Кричева*; раніше був воєводою в багатьох місцях, але ця ран
ня служба загалом невідома*. В 1503 р., засмучений тим, що його обмовили 
перед великим князем, Д[ашкович] вирішив залишити Литву, користую
чись традиційним правом від’їзду, і, здавши Кричевський замок дворяни
нові великого князя литовського, сам “від’їхав” до Москви*. Щ об виправ
датися від зведених на нього обвинувачень, він з ’явився потім за охорон
ною грамотою; хоча на литовському сеймі в 1505 р. йому вдалося реабіліту
вати себе, але все-таки залишився на московській службі*. П ід час повс
тання Глинського він з ’явився на допомогу останньому з московським заго
ном і лише після невдачі повстання повернувся назад до Великого князівс
тва Литовського*. Тут він спочатку був призначений намісником у Канів, 
потім у 1514 р. до Канева одержав ще Черкаси* й на цій важливій посаді 
керівника південно-східного українського прикордоння залишався до своєї 
смерті в 1535 р. У цей період своєї діяльності Д[ашкович] набув репутацію 
незрівнянного фахівця в обороні границь, майстра в боротьбі із Кримською 
ордою —  тодішньою грозою України —  і кримської політики. Останнім 
голосним тріумфом його був захист Черкас від татар у 1532 р.* Див.: М .Гру- 
шевський, “Історія України-Руси”, т. VII, де зазначена й раніша літерату
ра; Б.Бучинський, “Початки політичної карієри 0[стаф ія] Д[ашковича]” 
(Записки Наукового товариства ім. Шевченка, 1913).
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ДОРОШЕНКО МИХАЙЛО

Дорошенко Михайло, козацький гетьман, видатний політик і полково
дець. Ранній період його діяльності нам невідомий*. У хотинській кампанії 
1621 р. виступає як один із видатніших полковників, користується популяр
ністю у війську завдяки своїй хоробрості, а в польських колах —  репута
цією людини, прихильної до уряду*. Після краху козацьких надій і планів, 
що спиралися на заслуги козацького війська в хотинську війну, Д[орошенко] 
був вибраний гетьманом замість Оліфера Голуба* (див.), який поплатився 
булавою за невдачу козацьких петицій на сеймі 1623 р. Н а гетьманстві цьо
го разу Д[орошенко] пробув недовго, тому що становище його було вкрай 
важким: козацтво, роздратоване невдячністю уряду й непоступливістю його 
в козацьких вимогах, рішуче не хотіло зі свого боку зважати на вимоги уря
ду і йшло на конфлікт; з іншого боку, старшина, побоюючись, що уряд ско
ристається першим зручним випадком, щоб збити пиху козацтву, усіляко 
намагалася запобігти зіткненню; такої тактики тримався Д[орошенко], і вона 
викликала невдоволення серед радикально настроєної маси козацтва. Уже 
восени 1623 р. ходять звістки про невдоволення козацького війська проти 
Д[орошенка]; улітку 1624 р. на чолі козацтва бачимо Грицька Чорного, 
потім Каленика Андрієвича, а влітку 1623 р. —  знову Д[орошенка], що 
поступається потім місцем Пирському* й Жмайлу*, й після Куруківської 
катастрофи*, як обраний військом і санкціонований урядом гетьман, що 
приймає знову кермо влади*. Це останнє правління Д[орошенка] тривало 
до його смерті в 1628 р. Він залишається й у цей період вірним своїй при
мирливій політиці представників “кращих людей”, тобто старшини й за 
можної козацької буржуазії, що дорожила підтримкою мирних відносин із 
урядом. Завдяки їй Д[орошенку] вдалося здійснити покладену на нього 
куруківським протоколом реєстрацію козацького війська*, що виключала 
від користування козачими правами всіх, хто не ввійшов у цей новий шес
титисячний реєстр; з іншого боку, в ролі лояльного виконавця куруківсько- 
го трактату він усіляко намагався зм'якшити його неприємні для козацтва 
сторони*. У зовнішній політиці він намагається використовувати тодішні 
кримські смути, щоб дати вихід військовій енергії козацтва, не входячи в 
конфлікт із урядом, що ставився прихильно до підтримки козаками крим
ських претендентів Магомета й Ш аґін-Ґірея*. У поході, розпочатому в їх
ніх інтересах у Крим улітку 1628 р., Дорошенко склав голову в битві*. Про 
нього див. в VII і VIII тт. “Історії України-Руси” (у російському виданні це 
т. II “Истории украинского казачества”).
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ГУНЯ ДМИТРО

Іуня Дмитро Тимошович, один із видатніших козацьких вождів X V II ст.*, 
відомий, головним чином, як стратег. Під час повстання 1637 р., коли після 
невдалої битви під Кумейками Павлюк, уважаючи справу безповоротно 
програною, кинув військо й утік, Г[уня] прийняв командування, привів 
військо в порядок, зімкнув розірваний польськими атаками табір і в поряд
ку відступив на південь, де Павлюк намагався зібрати нові сили для боро
тьби; це не вдалося тоді, і козацьке військо капітулювало під Боровицею. 
Г[уня] у числі інших непримиренних, мабуть, вийшов на Запоріжжя й у 
капітуляції не бере участі*. Від 26 лютого 1638 р. є його лист (в Окольсь- 
кого), на жаль, поодинокий, де він виступає як гетьман*, намагаючись за 
ручитися допомогою Орди для майбутньої нової війни з Польщею. Н а чолі 
кампанії, однак, весною 1638 р. став Острянин, і під його начальством вій
на велася до З (13) червня, тобто до битви під Жовнином, коли Острянин, 
уважаючи кампанію остаточно програною, пішов з поля битви з кінним пол
ком і потім перейшов за Московську границю. Після його відходу коман
дування прийняли двоє старшин, що встигли відбити поляків, а потім геть
маном був вибраний Г[уня]. Переконавшись у непридатності позицій для 
подальшої оборони, він пересунув табір нижче по Сулі, на її устя в Дніпро, 
біля старого русла останнього (так зв. Старця), тут зайняв неприступну 
позицію й уміло зміцнив, так що самі польські інженери визнавали козацькі 
укріплення вище всяких похвал. Тут Г[уня] непохитно захищався майже 
два місяці. Всі виверти польських вождів, які прагнули виманити козацьке 
військо з неприступних укріплень, залишалися безуспішними, і тільки не
вдача загону, що повинен був доставити провіант і припаси в козацький 
табір, зломила дух козацького війська. Воно здалося, виговоривши повну 
амністію для учасників повстання, — що повинне було прийняти нову, дуже 
важку “ординацію”, вироблену попереднім сеймом. До складу нової стар
шини, установленої польською адміністрацією на підставі цієї ординації, 
Г[уня] не ввійшов. Близько року залишався він на Україні, потім восени 
1639 р. емігрував за московську границю, слідами Острянина*, агітацію 
якого на користь еміграції строго засуджував, поки тривала війна. Польські 
посли, що перебували в Москві взимку 1639—1640 рр. з доручення свого 
уряду, вимагали видачі Г[уні] та Острянина. Г[уня] у цей час був в Азові. 
Випадково маємо звістку про морську експедицію проти турків, розпочату 
весною 1640 р. донськими козаками під предводительством “Гунки Ч ерка
шенина” —  це остання звістка про нього*.
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ОСТРЯНИН яцько
Острянин (або Остранин) Яцько, український гетьман, вождь найгран- 

діознішого з українських повстань до Хмельницького. Зазначена форма 
його прізвиська й ім’я Яцько —  єдино засвідчені сучасними документами; 
Степаном Остряницею називають його пізніші, неавторитетні в цьому пи
танні історичні твори ( “Історія русів”)*. Його прізвисько вказує на похо
дження його або його родини з Остра, більше ніяких достовірних звісток 
про останню не маємо. Уперше зустрічаємо 0[стрянина] з титулом полков
ника в кампанію 1633—1634 рр. Під час повстання 1637 р. 0[стрянин] 
організує козацькі сили в Полтаві в допомогу Павлюку. Після невдачі цієї 
кампанії, що розігралася на правому березі Дніпра, 0[стрянин], ставши на 
чолі козацтва, переніс операції на лівий берег. Тимчасом як увага польсько
го обсерваційного корпусу, розташованого на Лівобережжі, була відвернена 
українським рухом в околиці Переяслава, 0[стрянин] у квітні 1638 р. прой
шов із запорізьким військом від Кременчука нагору Пслом і зайняв міцну 
позицію між Голтвою й Пслом; поки польське військо приспіло сюди, він 
настільки добре зміцнився, що всі приступи поляків були відбиті, вони по
несли важкі втрати й змушені були відступити під Лубни. Цей успіх над
звичайно підняв енергію повстання; 0[стрянин] отримав у своє розпоря
дження всю цю прикордонну з московським порубіжжям смугу —  слободи 
нового заселення. Задоволений успіхом, 0[стрянин] задумав оточити поль
ське військо, відрізавши йому сполучення із Дніпром. Але, зопалу вдарив
ши на позиції поляків під Лубнами, зазнав невдачі. Ц е так подіяло на 
0[стрянина], що, не намагаючись з ’єднатися із загонами, які йшли йому на 
допомогу, він рушив поспішно нагору за течією Сули, маючи намір пройти 
за московський рубіж*. Але оскільки польське військо, зайнявшись допо
міжними загонами, що підходили до 0[стрянина], не мало часу пересліду
вати його й у Роменській волості, на верхів’ях Сули, де зупинився 
0[стрянин], з його приходом населення піднялося й повстання охопило все 
прикордоння, то 0[стрянин], поповнивши втрати, вирішив продовжувати 
кампанію. Йому, однак, не вдалося перешкодити підходу нових сил до поль
ського війська. Поляки наздогнали його біля Жовнина, недалеко від устя 
Сули, З (13) червня. Вважаючи справу програною, 0[стрянин] пішов із 
частиною війська за Сулу, але інша залишилася на позиціях, відбила поля
ків і під проводом Іуні (див.)*, обраного гетьманом замість 0[стрянина], 
продовжувала кампанію. 0[стрянин], не очікуючи її закінчення, організу
вав еміграцію за московський рубіж. Він з ’явився в Бєлгород із загоном 
козаків, з родинами й усім скарбом до місцевого воєводи, і клопотався про 
прийняття їх під царську опіку, мотивуючи свій відхід гонінням на право
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славну віру від поляків і “папежан”, але просив не розсилати по прикордон
них містах, як це робила звичайно в цей час московська адміністрація з  
“черкасами”, українськими емігрантами, верстаючи їх у службу, —  а влаш
тувати “на вічне життя” за пограничною лінією в порожніх місцях біля Ч у- 
гуєвського городища. Клопотання було уважено, козакам були відведені 
землі біля Чугуєва, де вони повинні були зберегти свій устрій, створюючи 
особливий полк з  тисячі чоловік, розділених на десять сотень, під керівниц
твом 0[стрянина], визнаного московським урядом у гетьманському званні. 
Однак на всі старання московського уряду влаштувати підданих якнайкра
ще, їм довелося багато потерпіти від бюрократичної тяганини, різних утис
ків і “жесточи” московських покарань. Прикордонна служба, покладена на 
них, виявилася теж дуже обтяжливою; у користуванні степовими угіддями, 
на які розраховували, вони були обмежені. Все це викликало серед козаків 
велике невдоволення, що обернулося на 0[стрянина]. У квітні 1641 р. вони 
підняли повстання, вбили 0[стрянина]*, билися з московським воєводою й 
пішли з усім скарбом назад за польський рубіж (куди їх зманювала прикор
донна польська адміністрація). Однак, незважаючи на невдалий кінець цього 
першого досвіду, московський уряд, мабуть, оцінив належним чином його 
позитивні сторони, і подальше “устроение” української еміграції, з  особли
вою силою відновлене з  1651 р., пішло за методом 0[стрянина], що був 
таким чином духовним батьком слобідсько-української колонізації. Цей 
епізод зіграв також неабияку роль у подальших українсько-московських 
відносинах, що завершилися переходом під царську руку Б.Хмельниць- 
кого. —  Див.: М .Грушевський, “Історія України-Руси”, т. V III, ч. 2; Вага- 
лей, “Очерки из истории колонизации степной Украины Московского госу
дарства”; М .Грушевський, “Український рух на Схід” (Україна, 1914), “До 
історії Острянинової еміграції” (Записки Київського українського науко
вого товариства, т. X III).
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ГАЛИЦЬКА УНІЯ

Гадяцька унія, договір, укладений гетьманом Виговським (див.) з поль
ським урядом у Гадячі 6 (16) вересня 1658 р.; він називається так тому, що 
за своєю ідеєю є доповненням або поправкою до акту унії 1569 р., що вво
дить в конституцію Польсько-Литовської держави як третього рівноправ
ного члена Україну, під ім’ям Великого князівства Руського. Практичного 
втілення цей договір майже не мав, але, незважаючи на свою ефемерність, 
він залишається надзвичайно цікавим і важливим показником прагнень су
часного українського суспільства, та й у подальших польсько-українських 
відносинах відігравав чималу роль*.

Польський уряд весь час, і після того, як Україна з ’єдналася з М осков
ською державою, не переставав докладати всіх зусиль до того, щоб відно
вити розірваний зв’язок Польщі зі Східною Україною, не зупиняючись на
віть перед обіцянками повної автономії України*; але Хмельницький, після 
сумного досвіду Зборівського й Білоцерківського договорів, переконавшись 
у крайній неприхильності українського населення до відновлення якої б то 
не було залежності від Польщі, відхиляв всі ці звабливі пропозиції. Після 
того, як виявилася з цілковитою очевидністю розбіжність українських авто- 
номістичних прагнень із централістичною політикою московського уряду, 
він шукав опертя у Швеції* й, з огляду на те, що відбулося зближення 
Польщі з Москвою, усе тісніше приступав до антипольського союзу, у який, 
крім України й Швеції, входила ще Трансільванія*. М іж Україною й Ш ве
цією проектував тісний союз, що гарантував політичну незалежність Укра
їни; переговори з цього питання не були доведені до кінця при житті Х мель
ницького й тривали при Виговському*. Однак Швеція, зайнята іншими 
справами, незабаром повинна була припинити агресивну політику проти 
Польщі, і шведсько-український союз утратив своє значення*. Тим часом 
відносини з московським урядом загострилися ще більше. Виговський, оче
видно, уважав їх зіпсованими безповоротно й, побоюючись збройного кон
флікту, прагнув заручитися військовою допомогою. Крім Кримської орди, 
з якою Виговський тепер відновив союзні відносини*, він міг сподіватися 
знайти союзника тільки ще в Польщі, і переговори з нею, що не перерива
лися увесь час, але протікали досі досить в’яло, тепер оживилися*. Після 
попередніх конференцій улітку 1658 р.* в Україну були відправлені повно
важні представники Речі Посполитої*, що з ’їхалися у вересні з Виговським 
та іншою старшиною в м. Гадячі (т.зв. Гадяцька комісія), де 6 (16) IX  і 
відбулося укладення трактату, що відновляв у нових формах державний зв’я 
зок України з Польщею, розірваний Хмельницьким*.

Офіційний текст трактату досить неповно відбиває прагнення україн
ських політиків*. Виговський квапився заручитися допомогою Польщі у
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випадку війни, що^загрожувала з Москвою, й досить тривожного настрою 
українських мас. Йому в цей момент бажано було будь-що-будь отримати 
негайно військову допомогу з Польщі, і тому в багатьох істотних пунктах 
старшина примушена була відступити від своїх вимог*, щоб насамперед 
довести до формального кінця сам союз, відкладаючи важливі питання май
бутніх відносин до пізніших переговорів і петицій, —  традиційна практика 
старих переговорів українського козацтва з польським урядом.

З а  задумом українських учасників переговорів (з  них сучасники голо
вну роль приписували Ю рію Немиричу, київському шляхтичеві, європей- 
ськи освіченій людині) —  Україна верталася до державного зв ’язку з П оль
щею не як комплекс звичайних провінцій, а як окрема державна одиниця. 
Українська територія у своїх етнографічних границях повинна була скласти 
особливе “Велике князівство Руське” зі своїм урядом, з особливими мініст
рами, скарбницею, монетою, військом, зі своїм окремим правителем —  
гетьманом, що обирається станами Великого князівства Руського й затвер
джуваним королівською владою. Тільки королівська влада й загальний сейм 
пов’язують це Велике князівство з  Річчю Посполитою. Коронні польські 
війська не мають права входити на територію Великого князівства Русько
го, також й приватним особам забороняється утримання військових загонів. 
Єдину військову силу становить козацьке військо під началом гетьмана. 
Будь-які посади можуть займати тільки особи української народності ( “гре
цької релігії”). В інтересах освіти українському населенню повинне бути 
надане право заснування університетів та інших освітніх установ.

Очевидно, найближчим зразком для цієї конституції послужило Вели
ке князівство Литовське, з якого списані багато рис устрою Великого кня
зівства Руського, але в низці питань задум її творців йшов далі цього 
готового зразка й створював нові форми й гарантії національного життя. 
Цілком оригінальним компромісом із сучасним ладом Східної України є 
інститут українського віце-короля, довічного гетьмана* (із шансами пере
творитися в спадкоємного володаря, тому що вимовлялося спеціально, що 
родичі й нащадки Виговського не повинні бути усунуті від спадкоємства). 
Великий інтерес представляє також поставлена з української сторони умо
ва, щоб Україна залишалася нейтральною у випадку, якщо Польща поведе 
наступальну війну з Москвою*: у цьому відчувається ідея нейтральності 
України між двома історичними конкурентами —  Польщею й Москвою, 
зерно ідеї України, як самостійної, вічно нейтральної держави під протекто
ратом Польщі й Москви. Ц е умова, однак, не була прийнята в офіційний 
текст договору*; як також була відкинута вимога, щоб нове Велике князів
ство Руське обіймало всю етнографічну українську територію: в офіційному 
тексті його склад був обмежений тільки трьома східними воєводствами, вклю
ченими в склад козацької території першим договором Хмельницького з
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Польщею, —  Київським, Брацлавським і Чернігівським*. Старшина ви
слала потім у цьому контексті петицію на сейм 1659 р., —  щоб при затвер
дженні трактату в його текст було внесене виправлення, що включало до 
складу Великого князівства Руського всю етнографічну українську терито
рію*; але відкинута при укладанні договору ця вимога тим менше шансів 
мала на сеймі, де й без того знаходили надмірними вже зроблені поступки й 
утішали себе тим, що їх при зручній нагоді можна буде забрати знову.

Договір був затверджений, і унія ввійшла в життя*: відбулися призна
чення на деякі посади нового Великого князівства Руського* й т. ін. Але 
його існування було дуже ефемерним: народні й козацькі маси поставились 
вкрай негативно до відновлення відносин з Польщею й поновлення шля
хетського режиму в будь-якій формі. Виговський був скинутий улітку того 
ж  року*, і прихильники унії повинні були зняти її із порядку денного. З  
іншого боку, польські представники при першому ж  відновленні відносин, в 
1660 р., постаралися обмежити українську автономію* й наполягли на ви
ключені з  Іадяцького договору всіх постанов, що говорили про Велике кня
зівство Руське. У цьому “очищеному” вигляді вона вже не викликала інте
рес для самих українських автономістів і, хоча залишалася певним чином 
“мірою речей” в українсько-польських відносинах і в пізніших переговорах, 
але реального значення не отримала*.

Н о в іт н я  л ітер ату р а : М.Грушевський, “Виговський і М азепа”, в “Л і
тературно-науковім вістнику”, 1909; стаття Герасимчука “Виговщина й Га- 
дяцький трактат” (Записки наукового товариства ім. Шевченка, т. 8 7 — 
89); стаття Липинського “Генерал артилерії В[еликого] князівства] Русь
кого” (ibid., т. 87); М.Стадник, “Гадяцька унія” в “Записках” Українсько
го наукового товариства в Київі, кн. 7 і 8).
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ДОРОШЕНКО ПЕТРО

Дорошенко Петро, український гетьман, один з найвідоміших і попу
лярніших діячів української історії. Вважається онуком гетьмана Михайла, 
але ця генеалогія не цілком установлена*; сам він уважав себе родовитим 
козаком ( “із прадіда козак”). Н а історичну арену виступає в перші роки 
воєн Хмельницького, але при Хмельницькому залишається на других ро
лях*, тому що в цей час він був ще дуже молодим (поширена дата наро
дження —  1627 р., але вона не засвідчена компетентними джерелами*). 
Н а верхи козацькі Д[орошенко] виходить уже в останній рік життя велико
го гетьмана: навесні 1657 р. він був відправлений з дипломатичним дору
ченням, а після повернення одержав прилуцьке полковництво*. Починаю
чи із цього часу, ми бачимо його постійно в перших рядах старшини, то на 
різних полковницьких урядах, то в складі генеральної старшини*. Гарячий і 
непохитний прихильник української автономії й невтручання сторонніх дер
жав у її внутрішні відносини, Д[орошенко] підтримує Виговського, потім, 
після його падіння, разом з іншою старшиною втримує в цьому напрямі 
Ю рія Хмельницького*. Після того, як невдалий похід польських військ у 
Лівобережну Україну (1663) замість зміцнення польського верховенства 
призвів до повного падіння польського престижу, Д[орошенко], що трима
вся в ці роки разом з іншими автономістами проти централістичних тенден
цій московського уряду, головним чином на підтримці Польщі, вирішив 
перенести центр ваги своєї політики на Крим і Туреччину* й виступити 
самому як зверхнику української долі. Коли на початку 1665 р. Тетеря склав 
булаву й Правобережна Україна стала ареною боротьби різних другорядних 
вождів, які прагнули затвердити тут своє панування, Д[орошенко] у серпні 
1665 р. виставляє кандидатуру на гетьманство під протекторатом кримсь
кого хана* й отримує затвердження військової ради. Без великих зусиль 
йому вдалося незабаром очистити Правобережну Україну від різних претен
дентів*, які хотіли зміцнитися тут під маркою московського верховенства, а 
потім він намагається поширити свою владу й на лівобережні полки*. Сто
совно Польщі він спочатку тримається тактики ухильної, але своїм найближ
чим завданням він ставив зломити панування й централістичні тенденції 
Москви. Однак, сили Д[орошенка] були занадто слабкі для цього: він ко
ристувався допомогою татар, в 1666 р. увійшов у безпосередні зносини з 
Портою, визнавши верховну владу султана замість обіцянки підтримки у 
досягненні незалежності України в її етнографічних межах*. Але Порта довго 
відкладала активне втручання, тим часом наступне зближення Москви з 
Польщею, що закінчилося Андрусівським трактатом 1667 р., загострило 
відносини Д[орошенка] до Польщі: він не міг уже продовжувати колишню
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невизначену політику після того, як Москва формально відмовилася від 
домагань на Правобережну Україну на користь Польщі. Доводилося виби
рати між Москвою й Польщею, без надії серйозних успіхів у тому й іншому 
напрямах, тим більше, що й серед українського населення й козацького вій
ська союз із татарами й татарські спустошення, захоплення населення в та
тарську неволю стали викликати серйозне невдоволення проти Д[орошенка]. 
Різку зміну в його становищі зробило повстання, підняте на початку 1668 р. 
у Лівобережній Україні Брюховецьким* (див.), що задумав використову
вати невдоволення проти московського режиму, ставши на чолі руху. Він 
зав’язав відносини з Д[орошенком], пропонуючи йому, як непримиренно
му до московського уряду, діяти спільно для звільнення України від мос
ковської влади. Д[орошенко] обнадіяв його. Коли Брюховецький, покла- 
даючись на цей союз, почав відкрите повстання проти Москви на початку 
1668 р., Д[орошенко] рушив у глибину лівобережної території під видом 
допомоги Брюховець*<ому, але замість того надіслав йому вимогу відректи
ся від гетьманства й надіслати знаки гетьманської влади Дорошенку, обіця
ючи за це йому довічне володіння маєтками. Брюховецький намагався пру
чатися, але його власне військо відмовилося від нього й перейшло на бік 
Д[орошенка]*, що був таким чином проголошений гетьманом всієї Украї
ни; московські війська, що рушили на Україну проти Брюховецького, після 
такого несподіваного обороту ретирувалися за кордон*, і Лівобережна Укра
їна виявилася в повному володінні Д[орошенка] (травень 1668 р.). Ц е був 
винятково щасливий момент, що давав Д[орошенку] надію на здійснення 
його сокровенної думки: відновити єдність України, забезпечити її автоно
мію, звільнити її від втручань московського й польського урядів, у вигляді, 
можливо, нейтральної держави в етнографічних українських границях під 
протекторатом Москви, Туреччини й Польщі. Але ця слушна мить не була 
належним чином використана Д[орошенком]. Раптово він покинув Лівобе
режну Україну й виїхав (як говорили, при чутці про зраду дружини)*. Цей 
від’їзд підбадьорив московських воєвод, московські війська перейшли гра
ницю України*, у прикордонних полках почалося роздвоєння через нестачу 
підтримки з боку Д[орошенка]. Залишений ним заступником чернігівський 
полковник Д ем’ян Многогрішний місцевою старшиною був проголошений 
“гетьманом сіверським”* і на її настійну вимогу ввійшов у переговори з 
московськими воєводами, заявляючи готовність визнати московську владу 
під умовою деяких гарантій автономії. Московський уряд, одержавши умо
ви Многогрішного, доручив своїм агентам прозондувати і Д[орошенка], 
але він не захотів купувати лівобережних полків ціною поступок у сфері 
автономії, і московський уряд вирішив поладити з Многогрішним, який у 
своєму важкому становищі змушений був бути податливішим*. Н а боці 
Д[орошенка] певний час залишалися південні лівобережні полки*, прикор
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донні із Запоріжжям, але із часом і вони вийшли з його влади, тим більше, 
що Запоріжжя за старими традиціями не симпатизувало союзу Д[орошенка] 
з Ордою. У відносинах до Польщі знайшлася теж податливіша людина, 
гетьман Ханенко, ставленик запорожців, який йшов на поступки Польщі, 
на які не погоджувався Д[орошенко] (О строзький договір 1670 р.)*. 
Д[орошенко] зробив ще спробу пошукати опори у великого курфюрста прус
ького*, що зайняв місце Ш веції після того, як остання втратила своє ко
лишнє значення в польській політиці; в 1671 р. Д[орошенко] звернувся до 
нього із пропозицією підтримати його кандидатуру на польський престол* 
проти позбавленого всякого престижу короля Михайла; але із цієї спроби 
не вийшло нічого. Зрештою, єдиним виходом для Д[орошенка] знову зали
шалася тільки активна допомога Туреччини. Султан Магомет IV  весною 
1672 р. рушив на Польщу з величезними силами. Позбавлений засобів опору, 
польський уряд підписав в Бучачі договір, яким уступав Поділля Туреччині 
й відмовлявся на користь козаків від України в старих границях. Н а Україні 
циркулювали звістки, що візир, прощаючись із Д[орошенком], обіцяв йому 
новий похід султана для завоювання Лівобережної України*. Все це ство
рило страшну паніку, і шанси Д[орошенка] ще раз високо піднялися. М ос
ковський уряд, що підтримував раніше з ним відносини без великого інте
ресу, тепер заметушився й, ґрунтуючись на тій формальній обставині, що 
Польща за Бучацьким договором відмовилася від своїх прав на українську 
територію, вирішив прийняти Д[орошенка] з  його володіннями під царську 
руку. Однак від безпосередніх пропозицій Д[орошенко] утримався, почас
ти через звістки про сильне невдоволення проти Д[орошенка] серед право
бережного козацтва. Турецький похід, всупереч чуткам, в 1673 р. не повто
рився; навпаки, польський уряд почав агресивну війну з турками, що закін
чилася ефектною перемогою під Хотином*. Паніка, викликана турецьким 
походом 1672 р., розсіялася, і шанси Д[орошенка] знову впали так само 
різко, як було піднялися. Н а початку 1674 р. лівобережний гетьман Самой- 
лович із московським воєводою Ромодановським рушили за Дніпро* на 
Д[орошенка]. Наддніпрянські міста стали переходити на їхній бік, відмов
ляючись від Д[орошенка]*; делегати правобережних полків з'явилися з ви
явленням бажання бути під московською владою й за пропозицією Самой- 
ловича, прибувши потім у Переяслав, вибрали правобережним гетьманом 
того ж  Самойловича*, якого їм запропонував Ромодановський. Цим, влас
тиво, й була політично похована кар'єра Д[орошенка]. Відмовившись рані
ше від пропозиції московського уряду задовольнитися званням гетьмана 
Правобережної України, він тепер заявив свою згоду на таку комбінацію*, 
але воно прийшло занадто пізно. Д[орошенко] уже готовий був капітулю
вати. Його становище дійсно було вкрай важке. Але якщо Туреччина не 
виявила достатньої енергії, щоб підтримати Д[орошенка], то, з іншого боку,
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і московський уряд не вживав енергійних заходів, щоб з ним покінчити, 
шукаючи якого-небудь дипломатичного виходу. У такій невизначеності й 
коливаннях, що супроводжувалися тільки руйнуванням цієї нещасної краї
ни в походах, що змінювалися, і екзекуціях московських, татарських, туре
цьких, польських, пройшло ще кілька років. Нарешті весною 1676 р. руши
ли на чигиринську резиденцію Д[орошенка] головні сили Самойловича й 
Ромодановського. Д[орошенко] вирішив капітулювати остаточно: при на
ближенні передового корпусу він вийшов із замку й прийняв присягу, потім 
вирушив до головної квартири Самойловича й Ромодановського й склав 
клейноди, виговорив собі повну свободу й недоторканність (вересень 1676 р.)*. 
Самойлович надав йому для проживання маєток у Стародубському полку*, 
де Д[орошенко] почав було влаштовуватися, але потім московський уряд 
зажадав висилку Д[орошенка] у Москву, мотивуючи потребою в порадах 
Д[орошенка] з огляду на майбутню війну з турками й небезпекою, яку може 
представляти перебування Д[орошенка] на Україні для Самойловича. С а
мойлович пробував було противитися через видані Д[орошенку] гарантії, 
але нарешті змушений був поступитися*. Д[орошенко] з найбільшою при
крістю мав їхати в Москву, що представлялася тодішнім українцям найлю
тішим засланням. Тут його тримали в почесному арешті, радячись, дійсно, з 
питань війни, але повернути на Україну відмовлялися. Тоді Д[орошенко], 
переконавшись, що України йому не бачити, став клопотатися про даруван
ня йому маєтку. Йому призначили спочатку платню й відправили на воє
водство у В ’ятку*, незважаючи на прохання звільнити його від цієї служби. 
Пробувши на воєводстві з 1679 по 1682 р., Д[орошенко] був потім звіль
нений і одержав маєток Ярополче у Волоколамському повіті (1 000 дво
рів), де й закінчив своє життя в 1698 р.*

Спеціальної монографії про Д[орошенка] дотепер немає; головна робо
та —  Костомарова “Руина” (1 вид. 1882); стаття Волка-Карачевського 
“Борьба Польши с казачеством во второй половине X V II и начале X V III в.” 
(1899). У польській літературі: TK orzon , “Dola i nedola J.Sobieskiego” 
(1898). В українській: О .Ц елевич, “Причинки до зносин П.Дорошенка з 
Польщею в 1670—1672” (Записки наукового товариства ім. Шевченка, 
X X V , 1898). З  белетристичних творів: Марко Вовчок, “Маруся”; Костома
ров, “Черниговка”; Старицька- Черняхівська, “Гетьман Дорошенко”* та ін.
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ПОЛУБОТОК ПАВЛО

Полуботок Павло, один з найвідоміших людей української Гетьманщи
ни X V III ст.*, як політичний діяч і як герой своєрідної легенди. Батько 
його, Леонтій П[олуботок], був близькою людиною до гетьмана Самойло- 
вича, одержав значні маєтки й уряд переяславського полковника*. Але ця 
близькість до Самойловича потім і зашкодила йому і його синові Павлові 
(одруженому на племінниці Самойловича)*, коли останній був скинутий і 
місце його зайняв Мазепа. Н е тільки Леонтій П[олуботок] втратив своє 
полковництво й маєтності*, але й Павло тривалий час залишався в тіні, 
незважаючи на свої зв’язки й безсумнівно видатні здібності й енергію, йому 
було вже за сорок, а він усе ще був не при ділі як “значний військовий 
товариш”, як титулувалися такі представники знатних старшинських родів, 
що перебували не при ділі. Тільки близько 1705 р. у нього налагодилися 
відносини з гетьманом і П[олуботок] відразу отримав високе призначення —  
чернігівське полковництво*. Коли Мазепа з полковниками й генеральною 
старшиною перейшов на бік шведського короля (див. Мазепа), П[олуботок] 
був серед небагатьох представників вищої старшини, нічим не замішаних у 
шведську аферу*. Ц е створило для нього надзвичайно вигідне становище. 
Коли на заклик стривоженого Петра старшина з ’їхалася в Ілухів для вибо
ру нового гетьмана на місце Мазепи, кандидатами на гетьманство виявили
ся П[олуботок] і стародубський полковник Скоропадський. Старий, по
збавлений енергії, Скоропадський у нормальних умовах не міг би витримати 
конкуренції з П[олуботком]*; але здатності П[олуботка] і лякали Петра, і 
покірна старшина запропонувала на гетьманство Скоропадського. Але, обі
йшовши в такий спосіб чернігівського полковника гетьманством, Петро вва
жав потрібним загладити цю образу іншими милостями: П[олуботок] одер
жав найбагатші маєтки*, які потім округлив і помножив скупкою козачих і 
селянських земель, захопленням суспільних та ін. Скоропадський перед 
смертю (3 липня 1722 р.) “правління справ” доручив П[олуботку]*, про 
що було послане повідомлення сенату, і останній наказав надалі до обрання 
нового гетьмана справи гетьманського правління вести П[олуботку] “разом 
з генеральною старшиною”. П[олуботок] у такий спосіб виявився на чолі 
гетьманського правління в момент надзвичайно відповідальний. Користу
ючись безладдям гетьманського правління при неспроможному Скоропад
ському і його всесильних родичах, Петро порахував це слушною миттю для 
того, щоб Малоросію до рук прибрати, як виражався один з виконавців цієї 
програми, П  Лолетой*. З а  кілька місяців до смерті Скоропадського створе
но установу “Малоросійської колегії” з  великоросійських офіцерів під нача
лом бригадира Вельямінова*, якій поручалося вести українські доходи, на
глядати за гетьманською адміністрацією, приймати скарги на всі судові та



264 ДОДАТОК І: НАУКОВІ РОЗВІДКИ ТА ЕНЦИКЛОПЕДИЧНІ ГАСЛА (1912-1916)

адміністративні установи України*. Н а думку Петра, ця установа повинна 
була позбавити будь-якого значення старе управління Гетьманщини й під
копати в самому корені позицію старшини, тому що суттєвим обов’язком 
нової колегії оголошувалася охорона українського населення від зловжи
вань правлячого класу. Відкриття діяльності нової установи збіглося з поча
тком правління П[олуботка] (липень 1722 р.)*. П[олуботок], з одного боку, 
намагався гальмувати дії Вельямінова своїми універсалами, розпоряджен
нями, інструкціями*. З  іншого боку —  додавав усі заходи для того, щоб 
дискредитувати нову установу в очах його авторів, із приводу дій його но
вого представника, осаджуючи центральний уряд різними скаргами й по
даннями, доводячи їхню нераціональність, протиріччя із санкціонованими 
урядами “пунктами Б.Хмельницького” і відомою практикою Гетьманщи
ни, колективними скаргами й петиціями намагаючись створити враження, 
що нові порядки викликають невдоволення*. Перед царем П[олуботок] 
клопотався про дозвіл якнайшвидшого вибору гетьмана, ще сподіваючись, 
можливо, що на цю позицію вдасться потрапити йому самому й затвердити 
своє становище, а в будь-якому випадку розраховуючи, що вибір гетьмана 
надасть більшу міцність і стійкість гетьманському правлінню, давши йому 
авторитетнішого главу, яким міг бути у своїй тимчасовій ролі П[олуботок]. 
Але Петро рішуче не погоджувався на вибір гетьмана й скінчив тим, що 
заборонив докучати в цій справі*. Полковники підтримували П[олуботка] 
слабко —  серед них було багато особистих ставлеників царя*. Розпоряд
ження П[олуботка], спрямовані на припинення старшинських зловживань, 
були, безсумнівно, цінними своїм існуванням. Але вони не виконувалися. 
Взагалі в переслідуванні старшинських зловживань П[олуботок] не міг іти 
далеко, тому що сам він був занадто кісткою від кістки всіх класових інтере
сів і гріхів старшини. Тим часом зусилля П[олуботка] паралізувати або про
тидіяти діяльності Малоросійській колегії викликали на нього скарги Вель
ямінова, який взагалі досить відносно розумів свою місію. Петро теж став 
на точку зору свого представника. Особиста доповідь Вельямінова, подана 
царю в лютому 1723 р., спричинила за собою розширення компетенції М а
лоросійської колегії*, з ще більшими обмеженнями, що підривало будь-яке 
значення українських урядовців; а щоб уникнути яких-небудь ускладнень, 
до часу введення в дію цих нових порядків вирішено було вивести козацькі 
полки з їх старшиною на південну границю, нібито для охорони від К ри
му*, а П[олуботка] з товаришами викликати на цей час до Петербурга. Н е 
підозрюючи дійсного характеру цього виклику, П[олуботок] вирушив у 
червні до Петербурга*. Приїхавши, він застав питання про гетьманство вже 
вирішеним*. З  огляду на це він подав петицію про скасування Малоросій
ської колегії із заміною її “генеральним судом із семи осіб”* при “непоруш
ному дотриманні судів, прав і вольностей козацьких”. Така завзята проти
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дія урядовій політиці справила на Петра якнайнесприятливіше враження. 
Воно було ще посилене присилкою петицій від старшини й війська, зібра
них на південній границі*; з  численними підписами вони підтримували кло
потання Полуботка, домагаючись скасування нових податків і повиннос
тей, уведених Колегією, про непорушне дотримання судів, прав і вольнос
тей козацьких і знищення Малоросійської колегії. Украй роздратований, 
Петро розпорядився заарештувати П[олуботка] і його товаришів і провес
ти розслідування з приводу поданих йому петицій*. Через кілька років 
П[олуботок] помер у в’язниці 18 (або 17) грудня 1723 р.* Легенда не могла 
не прикрасити цю смерть глави українського уряду в петербурзькій в’язни
ці. П[олуботок] став надзвичайно популярною особою серед малоросійсь
кого шляхетства*. Автор “Історії русів”, що розвив і закріпив у поширено
му викладі цю легенду й тим сприяв її поширенню й зміцненню, розповідає, 
що П[олуботок] з товаришами, викликані в Петербурзі, на колінах благали 
государя “про пощаду своєї батьківщини, утиснутої до межі податками й 
всіма видами поборів”, але Петро, за наполяганням “гонителя малоросійсь
кого Меншикова” (у дійсності, навпаки, у своїх діях виявляв певне заступ
ництво П[олуботку]), назвавши П[олуботка] з товаришами “изменниками 
и вероломцами”, передав їх до суду і на катування в “таємну канцелярію”, 
де їх, промучивши чотири місяці, присудили до вічного ув’язнення й конфі
скацію майна. П[олуботок] нібито звернувся до присутнього государя зі 
сміливою промовою*, у якій дорікав його, що він, замість милості й подяки 
малоросійському народу за зроблену вірність і заслуги, повалив його в “са
мое неключимое рабство”. Вирок був приведений до виконання, і П о л у 
боток] був посаджений у в’язницю; але коли государеві сповістили про тя
жку передсмертну хворобу П[олуботка], він сам прийшов у його темницю, 
щоб з ним попрощатися* (це легендарне передсмертне побачення Петра з 
П[олуботком] було зображене потім на популярній картині художника 
Волкова)*.

Л іт е р а т у р а : Костомаров, “Павло Полуботок”, 1876 (у його “М оно
графиях”); Лазаревский, “П[авел] П[олуботок], очерк из истории М ало
россии X V III в.” ( “Русский архив”, 1880); А.Ефименко, “Двенадцать пунк
тов Вельяминова”, 1888 (потрапило в “Ю жную Русь”); Я .Ш (ульгин), 
“П[авел] П[олуботок]”, 1890 ( “Киевская старина”); ВадимМодзалевскийу 
биографический очерк П[олуботка] в “Русском Биографическом словаре”.
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КОЗАЦТВО НА УКРАЇНІ

Козацтво на Україні одержало особливо широкий розвиток і, утворив
ши, зрештою, певний суспільний клас, особливий інститут, з побутового 
явища, по суті руйнівного, навіть антикультурного, стало представником 
національних інтересів свого народу й прийняло на себе державне будівни
цтво України. Однак з того моменту, коли воно приймає на себе представ
ництво суспільних і національних прагнень українського населення, його 
історія входить у загальну історію України. Ми тут укажемо лише загальні 
умови розвитку к[озацтва] на Україні, як побутового явища, і ті шляхи, 
якими воно займає свою суспільну й національну позицію.

Я к побутове явище те, що в X V I ст. отримує технічну назву к[озацтва], 
на Україні існувало здавна: прикордонне добичництво, військове напівосіле 
населення, що служило оплотом осілої колонізації в боротьбі зі степовими 
ордами й разом з тим дуже чуйне до зазіхань на свою волю з боку всіляких 
представників влади. Причини, що відродили в українському житті старе 
пограничництво під новим ім’ям к[озацтва], які сприяли його формуванню 
в могутній суспільний клас, полягали в умовах колонізації Східної України 
X V - X V I  ст.

Повільний відплив населення із середнього Подніпров’я, викликаний 
падінням політичного, державного й культурного міського життя вже в X II — 
X III ст., що посилюється в X III—X IV  ст., досягає крайніх меж до кінця 
X V  ст., внаслідок цілого ряду спустошливих походів, розпочатих кримсь
ким ханом Менґлі-Гіреєм в інтересах його союзника, великого князя мос
ковського, на старі київські й переяславсько-чернігівські землі*. Н а почат
ку X V I ст. весь простір по обидва боки Дніпра, аж до теперішнього глибо
кого Полісся, перетворився в цілковиту пустелю. У стратегічних помислах 
на засоби уряду його агентами були відновлені в першій половині X V I ст. 
найголовніші прикордонні замки —  Київ, Остер, Канів, Черкаси, Ж ито
мир, забезпечені артилерією й гарнізонами. П ід їх захистом тулилися неве
ликі поселення земян-шляхти, міщан і селян; весь інший величезний прос
тір земель, що буяв всіма багатствами природи, лежав закинутим або екс
плуатувався лише частково, “ватагами” промисловців “уходників”, у яких 
страх зустрічі з татарськими наїзниками витіснявся жагою здобичі й вій
ськовим молодецтвом (див. також Запоріжжя)*, розвивається козацьке 
уходництво й добичництво, що займає не тільки місцеве українське насе
лення, але й приваблює щорічно на час відкриття сезону степових промис
лів усе значніші маси сміливого й заповзятливого люду із сусідніх українсь
ких і білоруських земель —  головним чином київського, волинського й біло
руського Полісся. Місцева адміністрація мала також всі приводи сприяти
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розвитку цих степових промислів, тому що всі вони —  і полювання, ри
бальство, бджільництво, й військове добичництво —  були обкладені значни
ми поборами на користь місцевих замків; з  іншого боку, військове козацтво 
давало місцевій адміністрації цінні й дешеві (або —  і зовсім безкоштовні) 
військові сили для прикордонної боротьби з татарами, що складало ж иттє
вий нерв місцевих відносин і управління краю. У 1493 р. черкаський наміс
ник (або староста) князь Богдан Глинський з к[озацтвом] напав на татарсь
ких людей, взяв і зруйнував Очаків*; у перших роках X V I ст. придбав 
репутацію “славного козака” управитель черкаського староства, потім ов
руцький намісник Сенько Полозович; але найбільшу популярність на цьо
му поприщі здобув канівський і черкаський староста Остафій Дашкович 
(див.)*.

Ц я користь, що мала місцева адміністрація з місцевого к[озацтва] в 
інтересах оборони й прикордонної війни, пояснює нам також появу перших 
проектів організації постійного козацького урядового корпусу з козаків, 
прийнятих на державну службу й утримання. Найдавніше відомий із цих 
проектів відноситься до початку 1320 р.*; цілком ймовірно, він вийшов від 
київської адміністрації й був прийнятий великим князем литовським, який 
доручив своєму уряду знайти засоби для організації козацького загону з 
тисячі або двох [тисяч] чоловік для охорони границь від татар. Однак це 
доручення через нестачу коштів не було виконане урядом Великого князів
ства Литовського. Також безрезультатним залишився аналогічний проект, 
запропонований Остафієм Дашковичем на сеймі в 1533 р.*

Точно таким же нездійсненним виявилося розпорядження уряду про 
реєстрацію козаків, зроблене в 1541 р. старостам наддніпрянських замків*. 
Уряд був в цей час стурбований скаргами кримського й турецького урядів 
на козацькі напади й погрозами помсти й серйозно думав приборкати 
к[озацтво]; реєстрація повинна була дати можливість стежити за к[озацтвом] 
і за їхніми спільниками з місцевої адміністрації. Ц я остання тому не могла 
сприяти цьому плану; але й незалежно від цього неспівчуття реєстрація була 
нездійсненна вже внаслідок того, що к[озацтво] ще далеко не склалося в 
цей час у який-небудь певний суспільний клас. У першій половині й середи
ні X V I ст. к[озацтво] —  це насамперед бездомна голота, бродячий люд, і 
саме ім’я, що вживалося в досить презирливому, аж ніяк не почесному зна
ченні, так що навіть у другій половині [X V I ст.], звертаючись до козаків, 
уникали називати їх цим ім’ям, а називали “молодцями”, “лицарством” або 
іншими почеснішими титулами. Організованих форм к[озацтва] “на волос
ті”, тобто в прикордонних містах, ми в цей час теж ще не бачимо: козацька 
організація наростала в цей час у степових відходах, на “Н изі”, вдалині від 
контролю прикордонної адміністрації, поза досяжністю її фіскальних пре
тензій і поборів (див. Запоріжжя).
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Процес утворення козацького стану й організації козацького війська й 
козацької адміністрації розвивається в другій половині, головним чином —  
в останній чверті X V I ст., під впливом дуже складних умов і впливів.

Я к момент, що сильно підняв самопочуття й настрій к[озацтва], роз
ширив його світогляд за межі дрібної прикордонної війни й добичництва, 
потрібно відзначити діяльність в 1550—1560 рр. князя Дмитра Вишневець- 
кого-Байди (див. X X , 522)*, його кримські й молдавські походи після трагіч
ного кінця в 1563 р. знаходять своє продовження в цілому ряді сміливих по
ходів к[озацтва] у татарські, турецькі й молдавські землі в 1570—1578 рр. 
князя Богдана Ружинського, Підкови й Ш аха, потім після участі к[озацтва] 
у московській війні, організованого Баторієм, —  у ряді нових походів в 
1582—1586 рр. Ці походи (здебільшого вдалі, здобичницькі) надзвичайно 
піднімають військову енергію к[озацтва], залучають все нові сили. О дно
часно заходи уряду, спрямовані на впорядкування козацьких відносин, на
дають к[озацтву] характер привілейованого звання, так що приналежність 
до нього обіцяє представникам непривілейованих класів дуже серйозні со
ціальні вигоди й залучає в ряди к[озацтва] маси місцевого населення зовсім 
незалежно від добичницьких або воєнних інтересів. П ід впливом цих умов 
кадри к[озацтва] незмірно виростають у своїй чисельності, організуються в 
суспільний клас і починають міцно влаштовуватися “на волості”, на терито
рії коронного управління й шляхетського режиму.

Заходи уряду, що зіграли таку важливу й несподівану роль в еволюції 
к[озацтва], диктувалися насамперед бажанням приборкати останнє й запо
бігти подальшим нападам на турецькі й кримські володіння, у вигляді сер
йозних політичних ускладнень, що створювалися в результаті цих нападів. 
Кримська орда виправдувала свої спустошливі набіги козацькими напада
ми; турецький уряд підтримував Крим і зі свого боку загрожував військо
вими виступами, якщо нападам к[озацтва] не буде зроблений край; польсь
ко-литовський уряд, що втратив будь-яку енергію боротьби з Ордою, зва
жився для запобігання подальших ускладнень вернутися до старого плану 
організації урядового козацького війська. Встановлювалася нова посада су
дді або комісара з козацьких справ, на якого покладався загальний нагляд 
над к[озацтвом], і надавалася судова й адміністративна влада над ними.

Перша така реформа була обіцяна урядом у його грамоті до козаків 
1568 р. і потім здійснена в 1570—1572 рр.* Коронний гетьман, виконуючи 
доручення короля (нагадаємо, що це був момент, коли Східна Україна зі 
складу Великого князівства Литовського перейшла безпосередньо до скла
ду Корони Польської), зробив набір загону к[озацтва] на королівську слу
жбу, однак у розмірі лише 300 чоловік. Крім того, він установив і “старшо
го й суддю” над “всіма козаками низовими”. Одночасно із цим гетьман 
вилучив козаків з-під влади й суду всієї іншої влади винятково під свою
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гетьманську владу, представником якої повинен був бути згаданий “стар
ший і суддя”.

Реформа ця не досягла своєї безпосередньої мети —  попередження ко
зацьких набігів і ексцесів; але вона поклала початок козацькому імунітету, 
цьому вилученню козаків від усякої іншої влади й залежності, крім спеціа
льної козацької влади, —  що зіграло таку важливу роль в історії формуван
ня козачого класу. У цьому напрямі реформа 1570 р. знайшла своє продов
ження в подальших реформах Баторія, що одержали спеціальне значення в 
пізнішій козацькій традиції, і наступних заходах польського уряду в тому ж 
дусі*. Оскільки організований в 1570—1572 рр. козацький загін незабаром 
розпався, і к[озацькі] напади у період безкоролів’я (1572—1576 рр.) дуже 
підсилилися, а кримський хан як спосіб їхнього приборкання зі свого боку 
наполегливо радив польському уряду повторити досвід попередніх років —  
взяти кращу частину к[озацтва] на королівську службу, а інших стримува
ти суворими поліційними заходами, — новий король Стефан Баторій ува
жав потрібним виконати цю пораду, хоча навряд чи вірив в її практичне 
значення. В 1578 р. був зроблений новий набір козаків на королівську слу
жбу, у числі п’ятисот чоловік, розділених на десятки, під началом “отама
нів”, “верховним начальником” козаків був призначений черкаський і ка
нівський староста князь Вишневецький*. Це військо одержало від короля 
прапор, можливо, і інші інсиґнії, що входили в поняття пізніших “клейно- 
тов” (від німецького Klienot —  скарб); як резиденція йому було подарова
не містечко Трахтемирів на Дніпрі, зі старим Зарубинським монастирем, 
що призначався на військовий шпиталь —  притулок для поранених і не
здатних до служби козаків. Подальша грамота 1582 р. роз’яснила зміст 
“вольностей”, якими повинні були користуватися “низові козаки”*, “особ
ливо ті, що отримують плату від короля”; адміністрація не має права судити 
й піддавати стягненням козаків без відома й суду козацької влади, козаки 
звільняються від усяких податків і поборів, що лежали на місцевому насе
ленні та ін.

Така була ця знаменита реформа, від якої пізніше виводився військовий 
козацький устрій, —  шеститисячний козацький реєстр, розділений на 
6 полків, козацькі чини й пізніша батуринська резиденція, шляхетські пра
ва козаків і різні шляхетські установи на території Гетьманщини. Насправді 
вона повторювала в головних рисах реформу 1570 р., і дія її не була трива
лішою, ніж цієї останньої.

Набраний у 1578 р. к[озацький] полк розпався із закінченням москов
ської війни, для якої призначався. Набір був знову повторений в 1583 р., 
але й цей новий к[озацький] полк незабаром розтанув, передавши козаць
кій масі лише свої претензії на різні права й привілеї, починаючи судово- 
адміністративним імунітетом і закінчуючи претензіями на обкладання насе
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лення стаційною повинністю, постачанням припасів і амуніції для потреб 
війська. У вигляді ультиматуму турецького уряду, роздратованого напада
ми к[озацтва], в 1590 р. знову було вирішено зробити набір к[озацького] 
війська (розмір його в 1591 р. був визначений у тисячу чоловік), а проти 
свавільного к[озацтва] застосувати найсуворіші заходи: усунути к[озацтво] 
з  Низу, поставити за обов’язок всій українській адміністрації й шляхті як
найпильніше стежити за тим, щоб з їхніх поселень ніхто не йшов у степ, на 
Н из або за кордон для добичництва, не покривати й не чинити ніякого спіль
ництва цим свавільникам і т.ін. Всі ці суворі репресивні заходи не досягали 
своєї мети, навпаки —  вони тільки давали зайвий матеріал для конфліктів 
зі свавільним козацтвом, що перейшло в справжні війни в 1592—1596 рр.; 
але козацька реформа, “ординації” 1590 р. послужила подальшим етапом у 
формуванні козацького війська й козацького класу.

У результаті цих (і наступних ординацій) у козацтва і йому співзвучних 
елементів складається згадане високе поняття про себе. Уряд таке привіле
йоване військово-службове звання визнавав, властиво, за тими “кращими” 
контингентами к[озацтва], які служили в набраних на королівську службу 
загонах. Але, з одного боку, воно ніколи не могло впродовж якого-небудь 
тривалого часу утримати ці набрані загони в порядку й покорі призначеною 
їм владою, і внаслідок непостійної видачі платні вони постійно розповзали
ся й зливалися із загальною масою к[озацтва]; з  іншого боку, уряд у своїх 
військових потребах саме не обмежувався цими невеликими загонами “ре
єстрових” і звертався до послуг якнайширших кіл “нереєстрових”, і ці кола 
прагнув підкорити владі й суду призначуваних ним комісарів з  козацьких 
справ, у будь-яких позовах і порушеннях урядових розпоряджень. У ре
зультаті, оскільки розмежування між реєстровим к[озацтвом], прийнятим 
на службу, і нереєстровим, формально в службу не зарахованим, фактично 
не існувало, —  усе к[озацтво], реєстрове і нереєстрове, однаково вважало 
себе на службі уряду (від якого звичайно за свою службу теж однаково 
нічого не отримувало й винагороджувало себе понад здобич поборами й 
контрибуціями з місцевого населення). Н а свою сторожову (Глужбу, парти
занську війну, на походи проти Орди або в турецькі володіння воно диви
лося, як на виконання своєї державної місії, незалежно від того, чи діяло за 
дорученням уряду або всупереч його бажанням і розпорядженням. Н е на
даючи значення офіційному реєстру, єдиним критерієм козацького стану 
воно вважало визнання над собою к[озацької] влади й к[озацького] прису
ду, але влади й суду не урядових комісарів, а виборної к[озацької] влади.

Особи, що підкорялися цій виборній владі, уважали себе повноправни
ми учасниками всіх к[озацьких] “свобод і вольностей”, зовсім незалежно 
від того, чи в минулому їхні імена були вписані в к[озацький] реєстр, чи ні. 
Н изка цих “свобод і вольностей” тільки частково опиралася на букву коро
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лівських грамот, як-от Баторієвої грамоти 1582 р., значно більше —  на 
різних більш-менш поширених тлумаченнях і висновках, що робилися з уря
дових розпоряджень, або за аналогіями з іншими військово-службовими 
категоріями держави, до шляхетського стану включно. К[озацьке] військо 
не пропускало нагоди хоча б у більш-менш загальних виразах указати, що 
к[озакам], властиво, повинні належати шляхетські права, тому що вони не
суть ту ж військову службу, на якій опираються права шляхти; присутність 
у к[озацьких] рядах досить великої кількості дрібної шляхти підтримувала 
ці домагання*. Але це була, так сказати, програма maximum; minimum, що 
здійснювало к[озацтво], полягав у тому, що члени к[озацького] війська, 
особи к[озацького] звання, чи живуть вони на державних землях, у міських 
громадах або в поміщицьких маєтках, не визнають над собою відповідної 
влади і юрисдикції, не несуть ніяких податків і повинностей ні особисто, ні 
зі своїх земель.

Завдяки такій постановці питання —  визнаній певним чином й місце
вою адміністрацією —  приналежність до к[озацтва] ставала бажаною й 
звабною для представників непривілейованих і напівпривілейованих класів, 
як міщанство, залишки старого боярства, напівпривілейоване військово- 
службове населення різних категорій і навіть дрібна шляхта, повноправна в 
теорії, але на практиці жорстоко придавлена пануванням магнатів, що зро
били своєю монополією землеволодіння й управління Південно-Східною 
Україною. Якщо раніше представники всіх цих суспільних категорій, займа
ючись фактично “козацтвом”, зовсім не поспішали називати себе козаками, 
то тепер, коли військова слава й відома політична роль наділили козацьке 
звання пошаною, а описана вище еволюція надала різні соціально-економічні 
привілеї, —  під козацький присуд переходили й називали себе козаками 
люди, навіть особливо не прихильні до козацького ремесла, що шукали у 
своїй приналежності до козацького класу інше —  різних соціально-економіч
них вигод. Якщо раніше, ще навіть у половині X V I ст., к[озацтво] означа
ло переважно неосілий пролетаріат, то тепер поряд з ним, з людьми, що 
зробили війну й добичництво ( “козацький хліб”) своїм ремеслом, у великій 
кількості входять представники місцевого землеволодіння —  селянського, 
міщанського й напівпривілейованого. Н е старе добичницьке неосідле ко
зацтво сідає на землю, як припускали деякі історики, а поряд із цим проле-7 
тарсько-добичницьким елементом наростають кадри, так би мовити, коза
цької буржуазії —  дрібної й середньої, зазначені в наших джерелах такими 
висловами, як “статочніші”, “помірковані”, “кращі люди” і т. ін. Ц е були 
часи, коли внаслідок погіршення становища селянства в західних і північ
них частинах України надзвичайно посилився еміграційний рух селянства з  
цих областей у місцевості, менш захоплені розвитком поміщицького госпо
дарства й кріпосного права. Наприкінці X V I ст. і на початку X V II ст. ця
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еміграційна хвиля, переходячи з етапу на етап, ударяє з  незвичайною силою 
в майже незаселені, зовсім незнайомі із кріпосницькими відносинами прос
тори Подніпров'я. Виростають у найкоротший час десятки містечок і сіл, 
сотні хуторів. Слідами за колонізацією рухається поміщицьке право, що 
встановлює різні повинності для населення, —  спочатку, щоправда, у дуже 
легких формах. Коли в цей час створюється згадане уявлення про к[озацтво] 
як про соціальну категорію, що надає за військову службу й підпорядку
вання козацькій владі повну волю від будь-якої іншої залежності, величезні 
маси міщан і селян спрямовуються в ряди к[озацтва]. Переглядаючи пере
пис коронних маєтків, зроблений у 1616 р., ми зустрічаємо на кожному 
кроці численні маси “покозачившихся”*, інакше “неслухняних”, міщан і 
селян, і на цій підставі вони відмовляли у яких-небудь повинностях старо- 
стинській адміністрації. Зустрічаємо містечка, що покозачилися майже по
головно, що відмовляють адміністрації у вимогах цілком необтяжливих (як- 
от у тій же військовій службі), очевидно, —  принципово ухиляються від 
визнання якої-небудь залежності від шляхетського режиму. Те ж  саме [по
мічаємо і] серед сільського населення.

Все це вносить істотні зміни в життя й характер к[озацтва] і визначає 
його подальші відносини.

К[озацтво], що складається у певний стан, незмірно виростає; козаць
ке військо оперує не сотнями й тисячами, а десятками тисяч готових до 
походу за першим наказом козацької влади; ще в 1590-х рр. козацька стар
шина вважала за можливе мобілізувати у похід 6 тис. козаків —  у хотинсь
кій війні 1621 р. козаки виставляють понад 40 тис. При цьому центр ваги 
к[озацтва] переходить з Н изу “на волость”, в область “городову” (див. 
X X , 524). Військова організація переходить в територіальну, військові від
діли осідають на землю, військова адміністрація здобуває й розширює су
дові й адміністративні функції стосовно козацького населення своїх округів, 
створює мережу чисто козацького управління, що конкурує з коронним 
управлінням (або фактично —  магнатським). К[озацтво], перетворюючись 
у могутню соціальну силу, стає протилежним полюсом польсько-шляхетсь
кого режиму й у силу реакції збирає навколо себе все, що стоїть в опозиції 
цьому останньому. З  іншого боку, поглинаючи усе значніші маси місцевого 
населення, воно приймає на себе його представництво —  не тільки соціаль
них, але й національних (у тодішніх умовах національного життя, що зосе
реджуються головним чином на питаннях церковно-віросповідних). Н а цьо
му ґрунті створюються більш-менш тісні зв’язки к[озацтва] із представни
ками верхніх прошарків українського суспільства —  духівництвом*, міщан
ством і залишками українського дворянства.

Паралельно із цим загострюються відносини до к[озацтва] польського 
режиму, правлячих шляхетсько-магнатських кіл, що не миряться ні з  таким
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чисельним зростанням к[озацтва] і його самостійними виступами в політи
ці, ні з  привласненими к[озаками] свободами й вольностями й тим уживан
ням, яке робили з козацького імунітету широкі українські маси, що “вила
мувалисяи з-під шляхетського панування. Н а цьому ґрунті відбуваються 
важкі конфлікти, кровопролитні козацькі війни з польським режимом, що 
закінчуються рішучим розривом в 1650-х рр.

З  іншого боку, всередині самого к[озацтва] позначається соціальна трі
щина між козацьким пролетаріатом ( “черню” або “голотою”) і новою 
к[озацькою] буржуазією, що захоплює керівництво к[озацьким] життям 
“у містах”, тимчасом як “Н и з” із Запорозькою Січчю (див. X X , 519 і 
далі) групує навколо себе всіх незадоволених правлінням цієї старшини ( “ду- 
ків”), що врешті складається в особливий вищий суспільний клас, який від
роджує у своєму середовищі, у своїх інтересах, традиції польського шля
хетського класу й шляхетського права.

Історія цієї боротьби, однак, входить уже в історію політичних і соціа
льних відносин України X V II—X V III ст. (див. Україна)*.

Л іт е р а т у р а  з історії українського к[озацтва] дуже велика; вона в най
головнішому зазначена в моїй книзі “Истории украинского к[азачества]”, 
т. І (1913), т. II (1914) (т. III, що доводить історію українського к[озацтва] 
до повстання Хмельницького, вийде, ймовірно, до кінця 1914 р.); у цій 
книзі, що становить витяг з V II і V III т. моєї “Історії України-Руси”, ви
кладається історія українського к[озацтва] у зв'язку з колонізаційними умо
вами Східної України, із соціальним процесом і національною боротьбою 
X V I—X V II ст. З  польської точки зору освітлена історія українського 
к[озацтва] у недавно виданій книзі А.Яблоновського “Historya Rusi połu
dniowej” (Краків, 1913). Для початкової історії к[озацтва] з новітньої літе
ратури слід зазначити книгу А.Стороженка “Стефан Баторий и днепровс
кие к[азаки]” (Київ, 1904), і дослідження Івана Крип’якевича “Козаччина 
і Баторієві вольности”, поміщене у вигляді вступної статті до VIII т. “Ж е- 
рел до історії України”, видане львівським “Науковим товариством ім. Ш ев
ченка” (1908).
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УКРАЇНА. ІСТОРІЯ

Історія. Початок історичного життя. Епоха самостійної державності. В 
українській історії поєднується вивчення минулого українського народу й 
займаної ним території. Ці два процеси певним чином перекриваються: ви
вчення минулого території кидає світло на історію народу й навпаки, але й 
те й інше має свої різні вихідні положення й свої незбіжні області. Історія 
теперішньої української території, її заселення й розвитку культури на ній 
виходить далеко за межі історії українського народу, тобто тих південних 
галузей східного слов'янства, які, в силу своєї первісної племінної близько
сті (принесеної в їхні історичні житла, ймовірно, ще зі слов’янської пра
батьківщини) і під впливом нових географічних, політичних і культурних 
умов, поступово складаються в більш-менш одноманітну етнографічну масу, 
виокремлену свідомістю своєї народної єдності. Перша історична звістка, 
що ми маємо про їхнє розселення [українського народу. —  М .К .] на укра
їнській території, стосується кінця IV  ст., коли рух гунської орди в Європу 
в 370-х рр., яка розтрощила остаточно іранські (аланські) орди східного 
Чорномор’я й державу Германаріха*, засновану готськими переселенцями в 
районі нинішнього Дніпра, та наступний подальший похід гунів на захід 
створили особливо сприятливі умови для слов’янського поширення на пів
день. Н е випадково саме в цей час ми чуємо про зіткнення готів з антами, 
готські перемоги над їхнім “королем Бозом”, або Божем, і заступництво, 
виявлене їм гунами. Ім’ям антів у візантійських пам’ятниках V I—VII ст. 
позначаються східнослов’янські племена, а саме південні, чорноморські, з  
якими доводилося мати справу Візантії. їхнє зіткнення з готами наприкінці 
IV  ст., про які збереглися спогади в останніх, —  це симптом поширення цих 
південно-східних племен в українському передстепу й степовому Чорно
мор’ї й разом з тим перша історична відомість, якою починається історичне 
існування цього населення на українській території.

V —V I століття були епохою поширення цих племен на новій території. 
Серед надзвичайно бурхливих і тривожних умов великого переселення, про
суваючись поміж залишками старої іранської й більше нової германської 
колонізації, що частково йшла на захід, частково відступала поступово в 
найспокійніші й недоступні кути, і серед різних турецько-фінських орд, за 
хоплених гунським потоком, поширювалися південно-східні слов’янські пле
мена в чорноморських і приазовських степах, а за цим авангардом рухалися 
по їхніх слідах північніші, розселяючись у передстеповій смузі. Звістки, що 
збереглися головним чином у візантійських письменників, стосуються пере
важно степового слов’янського авангарду. У половині V I ст. антські посе
лення вказуються на сході вже в землях, що прилягають до Азовського
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моря, а на заході —  біля Дністра (пізніше, з  переходом задністровських 
племен у Подунав’я, антські поселення, мабуть, поширилися до Дунаю). 
Тривожне, повне небезпек, життя серед войовничих кочових орд виробило 
в цьому антському населенні войовничість; воно охоче брало участь у похо
дах гунів і болгар у візантійські землі; добичництво й війна відсунули на 
задній план старі господарські навички, —  візантійські джерела малюють 
степових антів рисами, які багато в чому нагадують пізніше степове козацт
во. Було б, звичайно, дуже необачно переносити риси цього войовничого 
авангарду на всю масу південно-східного слов’янства; у спокійнішому тилу 
господарське життя було, безсумнівно, інше. І з новою силою повинен був 
початися рух культури з відновленням колонізаційної й економічної рівно
ваги, із закінченням стадій переселення.

Такі сприятливіші колонізаційні й культурні умови встановлюються особ
ливо з кінцем V II ст., коли в прикаспійських степах утверджується Х о 
зарська орда, —  її панування принесло замирення Південно-Східній Є в
ропі, припинення подальшого руху східних кочівників, відома опіка над тор
говельними зносинами. У цю епоху порівняного затишку, з кінця V II ст. і 
до перших десятиліть IX  ст. включно, південно-східна слов’янська група 
мала можливість закріпитися на новій території, опанувати її шляхами спо
лучення й можливостями торговельних зносин із сусідніми землями. Н а 
жаль, скільки-небудь докладну картину цього розселення й нових відносин 
ми маємо лише від часу значно пізнішого, коли рух угрів-мадярів і ще біль
ше печенігів, в IX —X  ст., наніс вже найсильніші удари цій колонізації, а в 
чорноморській смузі (найважливішій й цінній в культурному плані) місця
ми зовсім її зруйнував. У цих пізніших відомостях X —X I ст. центр ваги 
культурного й політичного життя виступає в передстеповій смузі, на її межі 
з лісовою. Населення за час згаданого затишку, мабуть, встигло відвикнути 
від суворих умов життя періоду бурхливого натиску V —V I ст., прив’язати
ся до більше культурних форм осілого міського й сільського землеробського 
життя й не уживалось із хижими, войовничими ордами, що прориваються 
крізь ослаблий хазарський бар’єр у чорноморські степи в IX  ст., як ужива
лись їхні предки “анти” IV —V  ст. Менш вимогливі елементи залишалися й 
тепер у степах, пристосовуючись до нових умов життя (т. зв. “бродники”, 
що згадуються літописами пізніше, в X II—X III ст.); але головні маси насе
лення відсувалися на північ і захід, ідучи в безпечніший, менш підданий на 
напади кочівників передстеп, у лісосмугу й західні, прикарпатські області.

Найдавніша вказівка на політико-суспільні відносини в середовищі цих 
південно-східних племен подається у звістці (збереженій у Иордана) про 
перше зіткнення антів з готами наприкінці IV  ст. Перед нами виступає ант
ський вождь, оточений численними старійшинами. Це, мабуть, вождь ці
лого антського племені або, може бути, навіть декількох племен, що об’єд 
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налися під його орудою для боротьби з готами, і його оточують старійшини 
окремих родів. Перед нами картина політичної консолідації в гострий мо
мент боротьби з грізним ворогом. Навпаки, класичні звістки Прокопія й 
так зв. Маврикія V I ст. підкреслюють політичну роздробленість антів у 
звичайний час: ряд родовитих старшин, з різними ступенями впливу, що 
звичайно суперничають і ворогують між собою, і одночасно з ними всена
родне віче, що вирішує в нормальних умовах всілякого роду питання, поки 
загострене положення не створить диктатури одного з вождів. Ц е —  полі
тичні відносини серед рухливого, ще нестверділого авангарду, у період ко
лонізаційного розгортання племен. Там, де населення осідає міцно, і відно
сини тверднуть, політичний лад ґрунтується на відносинах територіальних, 
на системі міських “волостей”, принаймні в племенах з розвинутішим сус
пільним й економічним життям. Спеціальні географічні умови, зручність 
зносин і захисту або політичні обставини висувають із низки міст-укріплень 
міські центри, громади яких стають керівними в політичних і суспільних 
відносинах, захоплюють гегемонію й владу над поселеннями, що тяжіють 
до цих центрів ( “пригородами”). Хоча ці відносини ми зустрічаємо тільки 
у фактах значно пізніших (X II ст.), але явище це, безсумнівно, давнє, і 
внутрішні відносини цих міських волостей, при всіх видозмінах, створених 
ствердінням колонізації й розвитком територіальних відносин за рахунок 
родово-племінних, мають багато аналогій в стосунку до антського півдня. 
З а  поданнями київського літописця, перед піднесенням Києва у всіх племе
нах існували свої князі: київський князівський рід “тримав князювання” в 
полян, “у Деревлян своє, у Дреговичей свое”. Переказ про війни київських 
князів із древлянами говорить про численних (принаймні декількох) князів, 
що правили в Древлянській землі до остаточного приєднання її до Києва. 
Але ці князі відіграють досить незначну роль, і всілякі справи, що стосу
ються землі, вирішують “лучшіе мужи иже содержать Деревскую землю”. 
Розповідь про облогу Білгорода дає нам картину общинного самовряду
вання, де без участі князя справи громади вирішуються головним чином її 
старійшинами або старцями, главами найвпливовіших родин, почасти все
народним вічем. Ці приклади пізнішого часу ілюструють відносини більш 
ранні.

Залишається невідомим, чи вдалося якій-небудь із численних міських 
волостей розростися до значної організованої держави ще до включення до 
складу київської системи; деякі вказівки в цьому напрямі (напр., про стару 
Волинську державу) не без сумнівів, і до сформування Київської держави 
не можна з упевненістю вказати подібного більш раннього утворення. Н е 
зупиняючись тут на історії утворення Київської держави (про це див. у 
статті “Росія”)*, відзначимо лише, що причини, які підготували появу цієї 
державної організації, лежали, мабуть, у суспільних і економічних умовах,
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що висували взагалі міські центри, особливо сприятливо об'єднані навколо 
Києва для того, щоб висунути його на перше місце серед інших міських 
центрів. Які б не були дійсні факти, у яких здійснилася поява в Києві пер
ших військових дружин, що дали зовсім інший характер тутешній князівсь
кій владі, цілком зрозуміло, що той суспільний клас, на який обперлася ця 
влада й виразницею інтересів якого вона з'явилася, був місцевий клас бага
тих купців-експортерів, який потребував військових сил в інтересах торгів
лі, для охорони й розширення своїх торговельних шляхів і який з воєнних 
операцій київського уряду робив свою справу —  своєрідне торгово-проми
слове підприємство: вони вкладали в ці операції свої капітали, брали участь 
у них своїми дружинами й потім добиччю й даниною з “примучуваних” 
племен та областей з лихвою винагороджували себе за свої витрати й ризик. 
Ц е та київська “Русь”, стан купців-воїнів, яким знають його сучасні візан
тійські й арабські письменники IX —X  ст., які надали своє ім'я новій дер
жаві*; якщо він не був справжнім засновником останнього (що є досить 
імовірним), то саме він є справжнім натхненником і керівником цього київ
ського державного будівництва, скеровуючи його у своїх інтересах і корис
туючись цим у цих останніх.

Втім, до самого кінця X  ст. це будівництво ще відрізнялося цілковитою 
механічністю й примітивністю; єдину спайку становили торговельні інтере
си панівного класу; у внутрішні відносини підвладних провінцій воно май
же не проникало. Періодичні струси у вигляді “примучувань” племен, що 
виходили з покори, погромів намісників і вождів, які ставали занадто само
стійними і впливовими, і далеких іноземних підприємств, що мобілізували 
всю вільну військову силу цієї державної системи, пожвавлювали останню 
час від часу й знову давали почувати ослабілий зв’язок; але її підтримка 
вимагала величезної напруги енергії й сильних військових контингентів, за 
лежних безпосередньо від князів. Тому все X  ст. було зміною моментів по
силення періодами ослаблення й занепаду Київської держави.

Елементи внутрішньої спайки —  певної внутрішньої єдності —  у ці 
відносини вносить, можна вважати, уперше князювання св. Володимира на 
зламі X  і X I ст.; продовжене потім у діяльності його сина Ярослава, воно 
склало епоху в розвитку Київської держави, заклавши основи єдності куль
тури, права й суспільного ладу, і сприяло таким чином могутньому впливові 
на весь наступний суспільний, культурний і національний розвиток. Досить 
важливо було, що ці основи внутрішньої єдності закладені були в момент, 
коли зовнішня єдність держави доживала свої останні дні, і зовсім виразно 
вже виявлялись симптоми її розкладання; завдяки цьому елементи єдності 
захопили й такі області київської системи, які потім далеко відійшли й відо
кремилися від свого старого центру: йдучи, вони несли із собою загальну 
спадщину цієї єдності. Але з іншого боку, оскільки цей процес внутрішньо
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го об’єднання захопив не тільки південну групу племен, найближче пов’я 
заних з Києвом, але й інші групи, —  родоначальників пізнішої білоруської 
й великоросійської народностей, то він приніс із собою не тільки національ
не об’єднання окремим східнослов’янським народностям, але й національну 
плутанину, внаслідок того, що внесені ним елементи єдності виходили за 
межі кожної із цих народностей. Якщо ці елементи, дані спільністю держав
ного і культурного співжиття, переборювали місцевий партикуляризм пле
мінного й географічного роз’єднання в середовищі південно-східної групи 
племен і закладали основи народній і національній єдності цієї групи, але, з 
іншого боку, спільність цього співжиття також для групи північно-західної 
або північно-східної не дала вилитися національному процесу в цілком пев
ні й закінчені форми в цю епоху. Хоча окремі народні групи вже в цю епоху 
починають досить виразно відокремлюватися, перед їхньою національною 
кристалізацією стояв ще довгий шлях.

Вони, ці групи, ще занадто мало сформувалися в цей час, щоб розкла
дання державної системи пішло відразу по лініях, що розділяли їх. їхні фор
муючі фактори були ще недостатньо сильними, і дроблення відбувалося за 
дрібнішими розподілами, у яких традиції старого племінного угруповання й 
більше нових міських волостей комбінуються з новими династичними прин
ципами, виробленими останніми (X —X I) століттями Київської держави. 
Друга половина X I ст. проходить у запеклій боротьбі поборників єдності 
Київської держави, Володимирової спадщини, із цим партикуляризмом зе- 
мель-волостей, що утворилися на підставах старих племінно-міських відно
син. Ослаблений цією боротьбою, підкошений у самих основах свого доб
робуту внаслідок падіння південної й східної торгівлі під натиском кочівни
ків, Київ був не в силах витримувати старий розмах свого імперіалізму, і 
внаслідок цього —  звуження сфери впливу, відпадання старих провінцій, 
колишніх територій дружинного “кормління”, послабляли його засоби, сили 
й енергію.

Уряд залишається, як і раніше, тісно пов’язаним з верхами місцевого 
суспільства, з  його боярством. Записи київського права, “Руська правда” 
другої й особливо третьої редакції, показують це з  усією очевидністю. П ра
во охороняє інтереси капіталіста, власника, кредитора, рабовласника. Але 
економічно характер цього класу різко змінюється: купець-експортер, ве
ликий негоціант поступається місцем великому сільському хазяїнові. Капі
тал міститься вже не в торговельному підприємстві, а в сільському госпо
дарстві, місце торговельного кредиту заступають позички під відробіток; 
замість торговельних і промислових підприємств вони створюють величезні 
запаси рабської й напіввільної праці, холопів і закупів. Величезне місце, що 
займають в останніх за часом записах київського права закони про холопів і 
закупів, з  цілковитою очевидністю показує, де бився пульс економічного
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життя в цей час. Старий боярин-купець і воїн переважно переходить в боя- 
рина-поміщика, яким він стане потім у наступні сторіччя, X IV —X V , і, по
ступово дрібніючи, як вся стара київська спадщина, під натиском нових 
форм, обернеться в боярина —  дрібного військовослужбового напівприві- 
лейованого землевласника литовської епохи. Ц е —  загальний процес, що, 
хоча й з різною швидкістю й у неоднакових деталях, розвивається в різних 
частинах України (і в інших землях старої київської системи); при цьому він 
захоплює цілком і Київ, що так виразно виступав раніше на загальному тлі 
провінційного життя як великий торговельний і дружинний, економічний і 
культурний центр. Економічно процес рівняє його з оточенням; з падінням 
широких торговельних відносин падає той фундамент, на якому Київ під
нявся було так високо, отримав значення політичного й культурного вогни
ща, культурної лабораторії Східної Європи, яким він став з кінця X  ст. і 
потім залишався протягом усього X I ст., а за інерцією, перш ніж піднялися 
й підсилилися нові політичні й культурні центри, —  ще й протягом першої 
половини X II ст.

Д о другої половини X II ст. цей процес відокремлення земель та утво
рення нових політичних і культурних центрів уже достатньо визначився. 
Н а українському півдні насамперед відокремилася крайня область на захо
ді, що тяжіла спочатку до Побужжя ( “Червенські грады”), а в другій по
ловині X I ст., при Ярославичах, зв'язана в одну князівську волость із Во
линню (див. X I, 155—157). Очевидно, той колонізаційний процес, про який 
згадувалося вище, —  поступовий відступ степового й передстепового насе
лення на північ і захід під натиском кочівників, —  за цей час, протягом X , 
X I, а згодом і X II ст., значно підсилив заселення цього західного, польсь
ко-угорського прикордоння, а занепад степових торговельних шляхів під
няв торговельне, економічне значення цих західних, червенських (точно так 
само й волинських) міст. Центр землі пересувається на південь, ближче до 
тих передстепових і степових осередків, які, боронячи себе від кочового на
тиску, все тісніше прихилялися до старих червенських міст. З  половини X II 
ст. центром цієї західної землі стає задністерський Галич, характеризуючи її 
південне устремління. Земля рішуче звільняється від домагань волинських 
князів і займає самостійне, впливове положення в політиці; але її фронт 
звернений на захід, на оборону від домагань польських та угорських, і її 
участь у політичних відносинах не виходити за межі самооборони (див. Га
лицьке князівство)*.

З а  Галицькою землею свою політичну самостійність утвердила Черні
гівська земля. Любецький з ’їзд 1097 р. визнав спадкоємні права чернігів
ських так, як і галицьких князів. Земля відстояла з  усією енергією права 
своїх “отчичів” і поклала кінець претензіям київського стола розпоряджа
тися Чернігівською землею як своєю волостю. Чернігівські князі при зруч-
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йому випадку не упускали можливості розширити свої володіння за раху
нок інших династій, але у свої чернігівські володіння не пускали нікого; 
втім, і їхнього зусилля захопити сторонні волості не мали також скільки- 
небудь міцного успіху, —  можливо, що прагнення чернігівських земських 
кіл до повного відокремлення позначалися й отут: вони не підтримували 
своїх князів у їхніх планах захоплення інших волостей так енергійно, як у 
їхньому захисті від сторонніх претензій. У сфері свого впливу вони утрима
ли тільки старі радимицькі й в'ятицькі волості —  останні залишилися в 
стані старого суспільного роздроблення й аморфності й не вийшли з ролі 
спадкоємного надбання чернігівської династії. Але південна частина Сівер- 
ської території —  Переяславська волость —  відстояла себе від чернігівсь
ких домагань.

Ц е прагнення Переяславської землі до повної самостійності дуже ха
рактерне, тому що її доводилося купувати вкрай дорогою ціною: очевидно, 
переяславська громада, тобто її керівні верхи, не вважали жодні жертви 
занадто високими порівняно з досягненням мети —  забезпечити свою без
пеку від сторонньої конкуренції й зберегти свою власну політичну орієнта
цію. Відстоювати себе доводилося одночасно від домагань київських кня
зів, що бажали розпоряджатися Переяславом як своєю волостю (вона була 
для Києва цінною як з погляду стратегічного, так і торговельного), і від 
прагнень Чернігова відновити племінну єдність Сіверської території. З  ін
шого боку, інтереси боротьби зі степом (стосовно якого Переяславська во
лость опинилася в стані крайнього бастіону після руйнування осілої колоні
зації в басейні Дінця) були для переяславців дуже витратними для підтримки 
чернігівського й київського запілля. Переяславська земля терпіла від степо
вих нападів більше, ніж будь-яка інша з українських областей, але й ці інте
реси оборони вона готова була поставити на карту й у половині X II ст. рішу
че звільняється від гегемонії Києва.

Одночасно з Переяславом звільнилися від своєї залежності від Києва 
також волості турово-пінські (стара територія дреговичів, у басейні П ри
п'яті), відновивши в себе своїх “отчичів” (з лінії Святополка) і дуже енер
гійно відстоявши їх від спроб київської династії зламати самостійність зем
лі. Економічна слабість її не давала можливості триматися їм дуже само
стійно: турово-пінські князі шукають підтримки то тієї, то іншої династії, 
тим більше, що з кінцем X II ст. тут усе сильніше починають давати себе 
почувати литовські набіги; але залежність від Києва, від київського стола 
була розірвана ґрунтовно. Врешті-решт фактично послабляються узи, що 
зв'язували Київ з Волинню. Тут із другої чверті X II ст. затвердилася лі
нія старшого Мономаховича, Мстислава, досить популярна серед місце
вих боярських, дружинно-землевласницьких кіл, готових дивитися на цю 
династію, як на свою, земську. Х оча вона довго ще, у продовження май
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же півсторіччя, підтримувала свої претензії на Київ, де користувалася теж 
великою популярністю, їй вдавалося лише уривками захопити Київський 
стіл, і разом з тим її волинські володіння набувають самостійнішого зна
чення.

Таким чином із другої половини X II ст. визначилося те, що могло зали
шитися в найближчій залежності від Києва: крім його старих пригородів 
(тобто залишків полянської території, ще не цілком зруйнованих степовим 
натиском), більша, хоча й інертна й в економічних відносинах усе ще мало 
розвинена Древлянська область і, можливо, деякі обривки інших територій 
(племінні волосні границі не завжди нам відомі в точності). З  розвитком 
сільського господарства й відступом його із передстепової смуги в глибину 
Полісся древлянське полісся стає більш економічно цінним і справжнім цар
ством нового, землевласницького боярства; але відсутність значних міських 
центрів і концентрованих груп боярства не дає древлянським волостям мож
ливості вийти з київських впливів, як радимицьким і в’ятицьким волостям —  
із чернігівських. Якщо не можна було зберегти за Києвом впливовішої ролі, 
київським колам бажано було принаймні забезпечити собі керівну роль у 
цих межах, установити спадкоємство київського стола по прямій лінії в ди
настії Мстислава й, відстоявши ці землі від домагань інших династій, обер
нути їх у політично замкнуту область, за зразком інших земель, що від
окремилися за цей час.

Але й цей план їм не вдавалося здійснити. Києву доводилося гірко роз
плачуватися за колишню славу й блиск, за своє виняткове становище у ми
нулому; інші династії не хотіли дозволити ні одній лінії перетворити його у 
своє виняткове володіння, тому що це могло б дати їй претензії на гегемонію 
серед інших. Н а місці безнадійно занепадаючого Києва не було створено 
нового рівноцінного центру. Культурні й суспільні елементи, розпорошені в 
десятках пунктів, що поспішали закріпити за собою в різних відносинах, у 
різних розмірах щось від київської спадщини, не могли виявити себе із по
передньою силою й дієвістю. Країна взагалі не була багата економічними й 
культурними ресурсами; жорстокі колонізаційні пертурбації, пересування 
землеробського господарства із чорноземного степу й передстепу в піщані 
лісові простори, малородючі, що вимагали величезних витрат праці (корчу
вання й чищення лісу), і одночасно триваючі набіги степовиків, жорстокі 
внутрішні війни внаслідок князівських усобиць, —  все це сильно затриму
вало процес нагромадження. Занепад торгівлі на головних торговельних 
шляхах і відплив капіталу від промисловості й торгівлі до сільського госпо
дарства, закопування його в глибині глухих лісів підривало міське життя 
взагалі. Населення, особливо його верхи, відпливало зі старого осередку 
українського життя, полянсько-сіверянського Подніпров’я. Але нові кня
зівські резиденції й виплекані міста, нові торгово-промислові пункти не мо-

ц М . Грушевський. Т-9
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гли піднятися до висоти старих центрів, що розвинулися в сприятливіших 
умовах. Такого поєднання вікових традицій, такого політичного, релігійно
го, ієрархічного, культурного, торговельного центру, який утворився в К и
єві, не можна було створити на новому місці навіть і працею декількох сто
літь. Н і Володимир-Волинський, ні Галич, ні тим більше Луцьк, Холм і 
інші ще ефемерніші центри не могли замінити його, як не могли досягти його 
значення й північні суперники —  Новгород, Ростов, Суздаль, Владімір на 
Клязьмі, Смоленськ. Розвиток літературної й художньої творчості, розви
нутої під візантійськими впливами, більш-менш своєрідно сприйнятої й пе
реробленої на київському ґрунті, з помітними результатами, слабшає із другої 
половини X II ст. Вона не припинилася, вона продовжувала розвиватися й у 
Києві, й в інших старих і нових центрах давала іноді видатні твори; взагалі, 
попри зовнішній розклад і розпад, протягом усього X II ст. і ще пізніше 
триває проникнення в глибину міського життя політичних, суспільних, 
культурних форм, понять, норм, вироблених еволюцією Київської держа
ви. Але київський імпульс слабшає усе більше й більше, і якщо й для другої 
половини X II ст. і першої X III ст. можна відзначити все ще досить яскраві 
явища, якщо культурний рух збагачується іноді дуже цікавими новими впли
вами (таке, напр., сполучення візантійських впливів із західними на ґрунті 
Галицько-Волинської держави й т. ін.), у них не вистачало вже тієї універ
сальності, тієї безперервності й сили впливу, які мав київський рух часів 
“Владиміровъ старыхъ” —  від Святого до Мономаха.

Татарський погром 1230-х рр. і наступні впливи Орди похитнули ще 
більш старі відносини. Східна Україна, щоправда, не запустіла від Батиєвої 
навали, як це часто представляли; населення не емігрувало звідси на північ 
поголовно; тим не менше ця навала спричинила за собою важливі зміни в 
політичному й культурному житті України. Н а території старої Древлянсь- 
кої землі виявився надзвичайно характерний рух серед місцевого населення: 
воно, мабуть, вирішило скористатися погромом князів татарами, щоб вир
ватися з рамок князівсько-дружинного укладу; місцеві громади віддавали
ся безпосередньо під владу Орди й, приймаючи на себе різні обов’язки у 
стосунку до останньої (згадується, напр., данина землеробськими продук
тами), не хотіли більше знати князів, а з ними, можливо, і бояр-поміщи- 
ків*. Цей рух, про який ми, на жаль, маємо дуже неповні, випадкові відо
мості, найвідоміший на київсько-волинському прикордонні (у районі Слу
чі, Південного Бугу й Тетерева); але, підтримуваний татарами, що, оче
видно, оцінили значення, яке він міг би мати для ослаблення князів, він, 
безсумнівно, захопив набагато ширший район, і, ймовірно, у зв ’язок із цим 
явищем потрібно поставити повне падіння князівсько-дружинного режиму, 
що спостерігається в другій половині X III ст. на полянсько-сіверянському 
Подніпров’ї, тобто в самому гнізді цього ладу. Очевидно, у Києві й П ере
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яславі в другій половині X III і на початку X IV  ст. іноді зовсім не бувало 
князів, а ті, які були, представляли собою щось надзвичайно мізерне. Втра
тив усяке політичне значення й Чернігів: князівсько-дружинне життя в ста
рій Чернігівській землі пересунулося з півдня на північ землі, виродилося й 
змаліло. У зв’язку з  цим ми бачимо й сильне падіння культурного життя в її 
старих вогнищах. Місцева аристократія, мабуть, масами залишала ці зубо
жілі місця, ішла на захід, у галицько-волинські резиденції, або на північ; 
митрополити після довгих скитань наприкінці X III ст. остаточно перенесли 
свою резиденцію з Києва у Владімір; знамениті київські монастирі залиши
лися, зрештою, майже єдиними спадкоємцями старих церковних і культур
них традицій, але, залишившись без сильних заступників і шанувальників, 
вони й самі не могли не відобразити на собі загального занепаду.

З  іншого боку, згаданий рух громад проти князівсько-дружинного укладу 
поставив дуже серйозний бар’єр поширенню на сході влади й впливу гали
цько-волинських князів. Взагалі, ця західноукраїнська держава зустрілася 
з обставинами дуже несприятливими для свого розвитку й тому не здобула 
такого значення, яке могла б отримати в щасливіших умовах. Утворена ос
таточно тільки наприкінці X II ст., вона після нетривалого правління Рома
на потрапила в тривалу стадію жорстоких смут, боротьби боярства проти 
посилення князівської влади, а потім татарська навала, страшно спустошивши 
міста Західної (так само, як і Східної) України, викликала до життя цей 
небезпечний рух проти князівської влади під заступництвом татар у прикор
донних, східних областях Пониззя й Волині. Галицько-Волинська держава 
в такий спосіб залишилася замкнутою на сході приблизно на лінії Горині й 
повинна була відмовитися від розширення свого впливу на Подніпров’я й 
Східну Україну*. Ц е позбавило її ширшого значення. Спроби галицьких 
князів розширити свою владу на північ і захід —  у землях литовських і поль
ських, у закарпатських землях і на білоруському прикордонні —  не могли 
відшкодувати обмеження на сході, та й у цих напрямах усі зусилля їхні теж 
не приводили до будь-яких надійних результатів.

Проте Галицько-Волинська держава, що проіснувала у своєму повному 
обсязі ще ціле століття після татарської навали (а у волинській своїй частині 
ще довше, можна вважати —  до другої половини X V  в.), мала велике 
значення для збереження (і розвитку) політичної й культурної спадщини 
київської епохи й підтримки та зміцнення національного життя. П ам ’ятни
ки писемності й мистецтва, що збереглися від цієї епохи, показують цілко
вито, що, незважаючи на західні впливи, що існували тут, безсумнівно, й 
раніше, і тепер ще більше посилилися (з падінням східноукраїнських, над
дніпрянських центрів), західноукраїнська культура до останнього часу міс
цевого державного життя продовжувала розвиватися на старих, київських 
підставах і трималася на їх висоті. Тільки падіння державного життя, що
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супроводжувалося занепадом і міщанства, і землевласницького боярства, 
підірвало її, і під польським пануванням з неї уціліли тільки ті залишки, які 
могли бути засвоєні ширшими низами населення. У суспільних відносинах 
цей період Галицько-Волинської держави характеризується розвитком і 
зміцненням землевласницького боярства за рахунок міських громад і сіль
ського населення. Міське життя не одержало тут навіть такого розвитку, 
яке ми спостерігаємо в Подніпров’ї. Тоді як Східна Україна в це століття, з 
половини X III до половини X IV  ст., пережила поряд з падінням культур
ного й громадського життя смугу відомої демократизації суспільних відно
син, у Західній Україні за цей час підсилився елемент боярський, аристок
ратичний, і він зберігся за нею й пізніше, з тією різницею, що на крайньому 
заході, у Галичині, місцева аристократія була заміщена потім польською, а 
на Волині вона продовжувала своє існування багато пізніше.

Епоха литовсько-польська. Кінцем самостійного державного життя в 
українських землях приймається зазвичай половина X IV  ст. —  смерть га
лицько-волинського князя Ю рія-Болеслава й подальша окупація Галичини 
королем польським Казимиром [III]. Насправді такої різкої межі тут не
має, позаяк Любарт Гедимінович, для якого звільняли галицько-волинсь
кий стіл бояри, зживаючи зі світу Ю рія-Болеслава, був таким же галиць
ко-волинським князем, як і цей останній, і після того, як у 1349 р. К ази
миру [III] вдалося заволодіти більш-менш міцно Галичиною, Любарт кня
жив на Волині (позбавленій, втім, свого західного прикордоння) ще понад 
ЗО років. Потім його змінив син Ф едір (Федюшко), що правив батьківсь
кою землею (втім, у ще обмеженіших розмірах) ще понад десять років (до 
1393 р.), а пізніше, після значної перерви, Волинь становила досить три
валий час князівство Свидригайла (до його смерті в 1432 р.). Київське 
князівство, відновлене під литовським верховенством (близько 1362 р.) у 
досить великих розмірах (хоча й слабосильне, тому що всі ці землі потрапили 
в сильний розлад під татарською владою), також з перервами проіснувало 
понад сто років (до смерті Симеона Олельковича в 1470 р.), і ця примара 
державності теж високо цінувалася місцевим населенням, судячи з тієї при
крості (до спроб збурювання включно), з якою воно зустріло перетворення 
Києва в просту провінцію, воєводство Великого князівства Литовського в 
1470 р. Але в дійсності це були, як уже сказано, тільки примари української 
держави —  і це київське князювання Олельковичів, і Волинь великого князя 
Свидригайла, не говорячи вже про ще примарніші “Божою милістю” воло
діння у різних кутах Литовської України, що дотягли до X V I ст.* Ф актич
но ці князівства вже давно стали провінціями Великого князівства Литов
ського й були втягнені в його політичний і соціальний процес, що повів їх до 
уподібнення новому зразку —  ладу Польської Корони (див. Литовська 
держава)*.
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Ц е було несподіванкою. Перехід українських (як і білоруських) земель 
під владу литовської династії відбувався поступово й непомітно протягом 
X IV  ст. Уже на початку X IV  ст., імовірно, перейшли під владу литовських 
князів турово-пінські землі, за ними, очевидно, пішло захоплення П обуж 
жя, поширення литовського впливу в Київській землі, що закінчилося бли
зько 1360 р. утворенням під управлінням Володимира Ольгердовича ново
го Київського князівства, до складу якого увійшли старі переяславські зем
лі й суміжні частини чернігівських. Щ е раніше як обранець місцевого бо
ярства зайняв галицько-волинський стіл Любарт Гедимінович, а не пізніше 
третьої чверті [X IV  ст.] до рук литовських князів переходять волості північ
ної Чернігівщини й Поділля (старе Пониззя — території середнього Дністра 
й Південного Бугу), так що до останньої чверті [X IV  ст.] українські землі, 
за винятком західної окраїни, захопленої Польщею й Угорщиною, перебу
вали цілком у володінні литовської династії. І зрештою, поки все тільки й 
зводилося до появи тут князів з династії Гедиміна —  або на місце колишніх 
князів з династії Володимира Святого, або в ролі верховних старійшин цих 
останніх, де вони зберігали свої володіння. Нові, литовські князі намагали
ся цілком злитися з місцевим життям, місцевими українськими народностя
ми й культурою, і дійсно зливаються. Вони намагаються зберегти в можли
вій недоторканності існуючий лад, залишають права й прерогативи місце
вих верхів, “що тримали” землю, або допомагають їм реставрувати земсь
кий лад у дусі колишніх традицій, усіляко прагнучи заручатися підтримкою 
землевласницького класу замість збереження й посилення його всяких прав 
і привілеїв. Там, де попередні умови розхитали цей клас, розігнали його 
представників (як, напр., це було, мабуть, у Подніпров’ї, на дністровсько- 
бузькому Пониззі, по-теперішньому —  Поділлі, і ін.), докладаються ста
рання до його відновлення, до поширення землевласницьких кадрів із кра
ще збереженої місцевості на території, що втратили цей землевласницький 
клас (для київського Подніпров’я роль такого резерву відігравало овруцьке 
Полісся, для області Південного Бугу, Брацлавщини — Волинь). У перс
пективі перед українськими землями, очевидно, стояло відродження або 
продовження, з деякими змінами, старого земського ладу, з посиленим ари
стократичним землевласницьким характером, з оновленою українською куль
турою, у якій старі українсько-візантійські традиції розвивалися б під 
західним впливом, що підсилювався під заступництвом нових династій, що 
зовсім увійшли в роль і традиції старих, з  їхньою освяченою століттями 
роллю протекторів церковного життя, книжності й мистецтва. Але польсь
ко-литовська династична унія 1385 р. і політичний переворот, вчинений у 
1390 р. Витовтом, пересунули й загальний розвиток литовської політичної 
системи й життя українських земель в іншу площину —  приблизно ту ж, у 
якій опинилися українські землі, захоплені Польщею.
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Втім польський уряд і тут теж не планував корінного ламання із самого 
початку. Суспільний лад, церковні відносини, адміністративний устрій спо
чатку були залишені. Але на чолі управління одні за одними з ’являлися 
нові, польські представники влади з  вищими, надзвичайними повноважен
нями, і під цією системою польської адміністрації старі органи управління 
все більше втрачали значення, сходили на ніщо. У землевласницький про
шарок поряд із залишками старого боярства, дуже сильно розрідженими 
конфіскаціями й політичними пертурбаціями, вводилися у великій кількості 
польські й різні співзвучні їм елементи, які щедро наділялися маєтками. У 
містах з ’являються в набагато більшій, ніж раніше, кількості привілейовані 
громади німецького права й служать тепер опорою польського панування. 
Православна церква різними експериментами уряду була приведена в стан 
надзвичайного розладу й занепаду, у повну залежність від адміністрації й 
католицької ієрархії, що зайняла перше місце як представниця пануючої 
церкви. Нарешті, починаючи з 1434 р., у цих українських провінціях Польщі 
формально вводиться польське право й польський устрій; на місцеве насе
лення поширюються права й привілеї Польщі, але навіть без усяких спе
ціальних розпоряджень, що скеровуються проти українського елементу як 
такого, фактично, умови складаються самі собою таким чином, що українсь
кий елемент виявляється зовсім витісненим від участі в суспільному житті, 
від участі в міському й шляхетському самоврядуванні, найчастіше навіть —  
від користування цивільними правами нарівні з польським елементом, го
ловним чином на підставі конфесійної різниці. Я к некатоликів, їх не допус
кають до участі в цехах, а отже, до зайняття ремеслами й торгівлею, до 
зайняття посад, відмовляються приймати від них судову присягу й т. ін. У 
результаті все, що хоч трохи піднімалося над сірими масами українського 
населення, або приєдналося до польського елементу або було приречене на 
занепад. До кінця X V  ст. Західна Україна одержує ззовні у своїх верхах 
цілком польський характер. Від українства залишаються тільки сірі низи: 
селянство, нижче міщанство, нижче духівництво, дрібна шляхта, що мало 
чим піднімалася над рівнем селянства. Рівень української культури надзви
чайно знижується: як уже було зазначено вище, від неї зберігається тільки 
те, що могло бути засвоєне побутом нижчих класів, головним чином нижчо
го духівництва, малоосвіченого й економічно погано забезпеченого. І, що 
найгірше, у цих умовах із цього занепаду й вимирання, очевидно, не було й 
виходу.

І от у цей же стан занепаду й вимирання з  половини X V  ст. фатальним 
чином починає виразно переміщатися й українське життя Великого князів
ства Литовського. Д о 1380—1390 рр. українські землі мали вигляд декіль
кох великих князівств, майже або зовсім самостійних у своїх внутрішніх 
відносинах; під керуванням своїх цілком асимільованих з місцевим життям
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князів і місцевої землевласницької аристократії вони могли продовжувати 
розвивати традиції національного, суспільного й культурного життя. Таким 
було велике Волинське князівство поруч з навколишніми дрібними (Ратно, 
Кобрин, Пінськ, Чорторийськ), ще більше, хоча й занепале, Київське кня
зівство, Подільське (правда, що стояло в хиткій, межовій позиції між Ве
ликим князівством Литовським і Польщею), нарешті, у старих чернігівсь
ких волостях князівства Чернігівське (Новгород-Сіверське), Стародубсь- 
ке й Брянське (останнє, втім, цілком за межами української етнографічної 
території). Але протягом 1380—1390 рр. великий князь Витовт, користую
чись різними приводами, проводить повне перетасування володінь. Одні 
князі були зовсім позбавлені волостей, інші були переведені на менші; по
всюдно були зміщені старі князі, що володіли хоч деякими значними воло
діннями, були розірвані старі їхні зв’язки з волостями, спадкоємні права на 
наділи. Князі, що заціліли після цього загального погрому, не були вже 
государями в колишньому значенні, —  це були по суті теж свого роду вла
сники “до волі великого князя”, вища категорія шляхти, —  хоча володіння 
деяких з  них були величезні, якщо міряти їх міркою звичайного маєтку. 
Вони відчували цілком свою залежність від волі великого князя. Загально
му спрямуванню внутрішньої політики великого князівства відкритий був 
доступ в усі без винятку області й території: місцеві звичаї й “старовини” 
повинні були відтепер зайняти другорядне місце поряд із загальними нор
мами соціального й політичного ладу великого князівства. А  ці останні при
ймали напрям, украй несприятливий для українського (так само і білорусь
кого) елементу.

П о смерті Витовта, що держав, за словами його панегіристів-католи- 
ків, “у залізних оковах” білорусько-український православний елемент, цьому 
останньому блиснула надія поліпшити своє становище під керуванням Сви- 
дригайла. Він незабаром упав, але й пізніше аристократія великого князівс
тва, що висунула на місце Сигізмунда Кейстутовича, молодого княжича 
Казимира Ягайловича, вважала за потрібне зробити дещо для задоволення 
православних князів: Волинь була залишена у володінні Свидригайла, К и
ївське князівство одержав місцевий отчич Олелько Володимирович, і це 
створювало враження національної рівноваги —  визнання з боку правлячої 
литовської олігархії певного впливу за українсько-білоруською аристокра
тією, князями й боярством. Але незабаром минули обтяжливі обставини, 
що змушували литовських олігархів до такої помірності і, відчувши міцний 
ґрунт під ногами, вони більше не вважали за потрібне зважати на “Русь”. 
Це, звичайно, збуджувало невдоволення серед останньої. Були незадово- 
лені, що мріяли про державний переворот, який би знову дав керівне стано
вище православним князям, розраховували при цьому спертися на Москву, 
на Молдавію, на Крим. Такий характер мала змова князів 1481 р., повстан
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ня Ілинських 1507 р. (див. X V , 149); аналогічним явищем є галицька шля
хетська іредента кінця X V  і початку X V I ст., що будувала свої плани на 
підтримці Молдавії. Але ці спалахи не могли захопити навіть і всієї аристо
кратії, не говорячи вже про ширші кола: безсумнівно, що переважна біль
шість бажала задовольнятися, не піддаючись ризику, тим, що залишала їй 
на долю литовська олігархія. Якщо терпіли національні інтереси, якщо П ра
вославна церква залишалася в загоні й у Великому князівстві Литовському 
попадала все в більшу залежність від уряду й усе менше могла служити 
національним і культурним цілям свого суспільства, якщо православні князі 
й бояри, відтиснуті від політичної й державної кар’єри, повинні були й у 
місцевому провінційному управлінні поступитись місцем представникам 
литовської аристократії й взагалі повинні були почувати себе приреченими 
на занепад, —  дуже повільний, скажімо, поступовий, але все-таки немину
чий, —  все-таки в соціально-політичному укладі Великого князівства Л и 
товського залишалося чимало такого, що українській аристократії доводи
лося цінувати зі своєї класової точки зору досить високо.

Устрій Великого князівства Литовського, по-перше, зберігав цілком 
аристократичний характер, і при його розвитку права землевласницької ари
стократії мали всі тенденції розвиватися за рахунок центральної, велико
князівської, влади, з одного боку, і нижчих класів —  з іншого; навіть вплив 
Польщі й польського права, неприємний і згубний у багатьох відношеннях, 
мав той приємний для цієї землевласницької аристократії бік, що він роз
ширювався, затверджував, регламентував її права за зразком шляхетського 
польського права, що з другої половини X V  ст. саме перебуває в стадії 
росту й розвитку. По-друге, були цінні для неї елементи земського само
врядування, що зберігалися в укладі великого князівства: вони гарантували 
певні права місцевої аристократії, зберігали за нею привілей у місцевому 
управлінні, обмежували конкуренцію сторонніх людей. Політичне відокре
млення Великого князівства Литовського від Польщі, що гаряче відстою
вали литовські олігархи, забезпечувало українські землі Великого князівст
ва Литовського від напливу польської шляхти, тому що приймалося за пра
вило, що “обивателі коронні” (Польського Королівства) не мають права не 
тільки займати яких-небудь посад у землях великого князівства, але далі 
здобувати в них маєтки. Нарешті, мало значення й те, що до другої чверті й 
далі до середини X V I ст. життя й відносини Великого князівства Литовсь
кого відрізнялися великою стійкістю й консерватизмом (гаслом уряду зали
шалося: “старовини не рухати, новин не вводити”), і це до певної міри при
сипляло увагу й не давало зауважувати з повною очевидністю процес зане
паду й виродження, у якому перебував український (і білоруський) елемент 
і у Великому князівстві Литовському. Цей процес занепаду розвивався тут 
дійсно набагато повільніше й більш поступово порівняно з українськими
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провінціями Польщі, але він посувався в тому ж  напрямку, що й там, і 
навіть у подібних формах.

Місцеве право, засвоєне загальною практикою держави (традиції київ
ського права, через провінційну земську практику князівства, що перейшли 
в загальне право великого князівства), поступово витіснялося принципами 
польського права, формами польського державного устрою. Український 
елемент у найкращому разі був тільки терпимий, а ціла низка фактичних і 
законодавчих обмежень прирікала його на занепад і тут, навіть у вищих 
прошарках. Українська православна церква —  ця головна охоронниця націо
нальних традицій і культури —  убожіла, падала й безнадійно нищилася 
внаслідок своєї залежності від уряду, що розпоряджався за своїм розсудом 
православними кафедрами й роздавав їх особам, найменше підготованим до 
національного будівництва, що перетворювали свої високі церковні звання 
в своє джерело збагачення й своєї рідні, що марнотратили й розкрадали 
церковне майно й накопичені поколіннями матеріальні й культурні скарби.

У цій сфері —  церковній й тісно пов’язаній з нею культурного життя — 
найясніше позначалися несприятливі сторони польсько-литовського режи
му й падіння українського елементу, а з іншого боку, останнє й відчувалося 
в цій сфері найжвавіше різними верствами населення. Якщо станові, класо
ві інтереси змушували іноді представників українських верхів і низів стави
тися різним чином до політичних фактів, так що введення польського права 
в Галичині, напр., могло подобатися залишкам галицького боярства своїми 
соціальними привілеями, що скасовували служби й тяготи, що лежали доти 
на місцевому землевласницькому класі, і вплив польського права у Велико
му князівстві Литовському, як уже зазначено, приносив цінні права й при
вілеї землевласницькій аристократії українських земель, а ще більше рядо
вій шляхті, —  то тут, у сфері церковних відносин, різні економічні й суспі
льні українські групи почували себе солідарними. В інтересах охорони пра
дідівського благочестя, релігії предків вони готові були спілкуватися й знай
ти спільну мову, незважаючи на поділяючі їх економічні й класові інтереси. 
Отут зачіпалися не лише питання совісті, релігійної свідомості, але й те, що 
тепер мислиться нами як сфера національного почуття, у ті часи й у тих 
умовах українського життя, що покривалося й підмінювалось відданістю 
інтересам своєї релігії й національної церкви й готовністю жертвувати для 
неї. І тому суспільство не тільки реагувало в цій сфері особливо жваво, але й 
покривало релігійним прапором багато чого, що лежало зовсім в іншій сфері 
інтересів —  суспільних, політичних і національних.

Занепад Православної церкви в Галичині на початку польської окупа
ції, при Казимирі Великому, викликає першу кампанію в інтересах право
славної релігії, підняту галицьким боярством, ще не підірваним тоді цілком, 
як пізніше, конфіскаціями й іншими заходами польського режиму. В ім’я
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захисту православної віри аристократія Великого князівства Литовського 
шукає підтримки Москви й Молдавії проти переваги литовської олігархії в
X V  ст., так само, як і залишки галицької шляхти наприкінці X V  і початку
X V I ст. Коли галицьке боярство остаточно зійшло зі сцени, боротьбу за 
інтереси Православної церкви приймає на себе галицьке міщанство в корот
кий період свого процвітання й пожвавлює своєю ініціативою залишки 
українського шляхетства, користуючись також підтримкою молдавських 
господарів та української аристократії Великого князівства Литовського. В 
інтересах спільної боротьби проти католицького засилля остання звертаєть
ся до підтримки польських і литовських протестантів для боротьби проти 
реакційного режиму кінця X V I ст. Під релігійним прапором веде свою бо
ротьбу з  урядом козацтво, агітуючи релігійними мотивами, з  одного боку, 
серед широких народних мас, з іншого боку, входячи в союз із представни
ками вищих українських класів.

Але до половини X V I ст. всі ці виступи є епізодичними, розрізненими. 
Західна Україна програла свою боротьбу й стихла під польським пануван
ням, як могло здаватися, уже безвихідно. Спроби аристократичної україн
ської фронди у Великому князівстві Литовському під проводом Олелько- 
вичів (1480) і Глинських (1507) відшуміли, не встигнувши вивести з інерції 
ширші кола. Життя розвивалося повільно, роз’єднане місцевими, провін
ційними і класовими інтересами, взагалі бідне й матеріальними, й культур
ними засобами й суспільними й політичними інтересами. Але з другої чвер
ті X V I ст. у неї вливається нова енергія руху —  результат насамперед еко
номічного пожвавлення й нагромадження засобів. У цей час балтійський 
експорт сільськогосподарських продуктів, поступово захопивши все глибше 
й глибше сусідні землі, починає втягувати у свою круговерть і українські 
землі —  Побужжя, західні частини Галичини, потім і східні —  Волинь, 
Поділля, створюючи все новий попит на різні продукти сільського госпо
дарства. Він вивів місцеве економічне життя з вікової відсталості натураль
них господарських відносин і зробив великі зміни, а в подальших наслідках — 
і в суспільних відносинах, у культурному й національному житті. Дотепер 
єдиним великим предметом сільськогосподарського експорту була рогата 
худоба, яку шляхта збирала у вигляді податку із сільського населення; тепер 
до цього додається великий попит на лісові товари, а потім на хліб. Це 
вносить надзвичайне економічне пожвавлення в життя цих земель, уводить 
в обіг небувалі доти кошти й приводить до низки досить важливих наслідків 
в сфері явищ, що нас цікавлять.

Насамперед зазначимо, що цей загальний економічний рух позитивно 
вплинув на пожвавлення міського життя в Західній Україні. Міста в рамках 
польського державного ладу були поставлені взагалі в досить несприятливі 
умови, і ця світла (порівняно) сторінка з  життя українського міщанства
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померкла вже невдовзі в загальному занепаді міського життя; але західно
українське міщанство все-таки встигло за цей короткий просвіт зіграти ве
лику роль в історії українського життя, особливо львівське міщанство. Львів 
у цей час взагалі відігравав помітну роль; був момент, коли ґенуезці, яким 
турецьке завоювання перепиняло доступ до їхніх чорноморських володінь, 
пробували через Україну, саме через Львів, організувати торговельні зноси
ни зі Сходом; це не вдалося, але попри все Львів залишився важливим 
посередником у східній торгівлі (через Молдавію й Поділля —  з турецьки
ми володіннями, Чорномор’ям, Малою Азією й Персією). Він став важли
вим промисловим центром, “метрополією ремісників”, осередком цехового 
життя для великої території, і з  розвитком сільськогосподарського експорту 
брав участь також у його вигодах. Ц е економічне пожвавлення відбилося не 
тільки на повноправному католицькому міщанстві, але й на українському 
населенні міста, незважаючи на тяжкі умови, у які воно було поставлене. В 
1520-х рр. воно починає завзяту боротьбу проти різноманітних обмежень, 
що тяжіли на ньому, що утискували його в економічних, громадянських і 
національних правах; ця боротьба, що вимагала не лише великої енергії, але 
також і матеріальних засобів, потягнулася на багато десятків років і, незва
жаючи на всі невдачі, не гальмувала його енергії*. У 1530-х рр. українське 
львівське міщанство піднімає питання про поновлення галицької православної 
кафедри й перенесення її у Львів; воно зібрало під цим гаслом залишки 
православних шляхетських родів Галичини, зверталося за підтримкою до 
української аристократії Великого князівства Литовського, київського мит
рополита й цього разу, незважаючи на всілякі перешкоди з  боку католиць
кої ієрархії й місцевих польських кіл, не зупиняючись перед величезними 
сумами, якими купувалася згода короля й різних впливових осіб, воно ви
грало свою справу: Львів одержав владику, офіційного представника цер
ковних і національних українських інтересів (1539). З а  цим першим націо
нальним тріумфом безпосередньо йде реорганізація церковних братств Льво
ва, здійснена в 1540-х рр.* Ці старі організації, перетворені вже раніше за 
зразком цехових “братств”, одержують тепер новий зміст (не без впливу 
нових течій, викликаних реформацією й особливо сильних у міському сере
довищі). Церковна зовнішність і близькість до цехових братств надавали 
їм коректну в очах правлячих сфер форму, і вожді нового руху користують
ся тепер нею для національної організації українського суспільства, —  щоб 
зв’язати вузлом солідарності й дисципліни роз’єднані міщанські, шляхетсь
кі, церковні елементи. Н а перший план у ролі центральної організації вису
вається львівське братство (див. V I, 4 8 8 —4 8 9 ) при міській церкві М лін
ня, —  воно повинне було послужити центром цілої мережі таких братств, 
розкинутих по всім краї, розвити й координувати національне життя. Р а 
зом з місцевим владикою воно виробляє широку програму культурної, про
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світньої діяльності. Здобуває друкарню, що залишилася після відомого мо
сковського емігранта Івана Федорова, і для розплати з її кредиторами орга
нізує збір пожертвувань у всіх українських землях. Виробляється план пе
ретворення старої братської школи в навчальний заклад вищого типу. Н а
вколо нього збираються вчені й публіцистичні сили, які повинні були послу
жити цілям захисту національної церкви й національної культури.

Обставини складалися таким чином, що кожне зволікання в цій області 
загрожувало, здавалося, неминуче національною смертю, “всенародным 
сгинением”. Падали останні перегородки, що відокремлювали Західну Укра
їну від центральних і східних українських земель. Польське панування, що 
зовсім придушило й розорило українське життя в Західній Україні, готове 
було розлитися так само нестримно й на Волині й у сусідніх землях. Н а 
знаменитому Люблінському сеймі 1569 р. (див. X X V II, 237) було виріше
но відібрати й приєднати до Польщі землі галицько-волинської спадщини, 
що все ще залишалися в складі Великого князівства Литовського. Почало
ся з  Волині й Підляшшя, але потім вирішили приєднати до Польщі також і 
східне Поділля (Брацлавську землю) і величезну Київську землю, що обі
ймала майже все тодішнє українське Подніпров'я; волинські магнати, що 
не бажали з огляду на приєднання до Польщі Волині розривати зв'язки, що 
з'єднували їх із Брацлавською і Київською землею (де вони мали великі 
маєтки, займали посади й т. ін.), зі свого боку підтримали цей план (а може 
бути, навіть і навіювали його). У такий спосіб майже вся українська терито
рія з'єдналася в межах Польщі. П оза нею залишалися тепер тільки: З ак ар 
патська Україна, або т. зв. Угорська Русь (див.), невеликий відрізок Галиць
кого Пониззя ріками Прутом і Дністром, що належав до Молдавії, —  те
пер Буковина, українські території по середньому Бугові й верхній Прип’яті, 
що залишилася в складі Великого князівства Литовського (Берестейське воє
водство, за новою адміністративною термінологією Великого князівства 
Литовського), і, нарешті, стара Чернігівська земля, з 1503 р. належна до 
Московської держави (тільки пізніше, під час Смутного часу, Польща заво
лоділа нею, і з неї було потім організоване окреме Чернігівське воєводство).

Причини, що спонукали польський уряд й взагалі шляхетські польські 
кола особливо гаряче прагнути тепер до усунення всяких бар'єрів, що стоя
ли їм на шляху у землі Великого князівства Литовського, а особливо в укра
їнські, полягали знову-таки в економічних умовах, створюваних розвитком 
балтійського експорту. У зв'язку зі зміною економічного побуту Західної 
Європи балтійський попит на лісові товари й хліб усе зростав, створював 
надзвичайний ріст цін, змушував шукати нові території для шляхетського 
господарства, для експлуатації ще не виснажених природних багатств. Укра
їнські землі в цьому сенсі мали особливо привабливе придбання: Північна 
Україна містила в собі величезну масу лісу, Південна —  великі родючі про
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стори, дуже мало або зовсім не захоплені шляхетським господарством, а 
останнім часом завдяки розвитку козацької оборони ставали безпечнішими 
й зручнішими для шляхетського господарства (принаймні в деяких його 
формах, що не вимагали витрат шляхетського капіталу). До 1569 р. держав
ний кордон Великого князівства, що відокремлював ці землі від Польщі, 
хоча й переборювався різними шляхетськими шукачами дібр всілякими об
хідними операціями, чинив все-таки певні утруднення, які в інтересах шля
хетської економіки потрібно було будь-що-будь усунути. Акт 1569 р. саме 
й зробив це, і тепер величезна маса польської шляхти різного калібру, почи
наючи від найперших магнатів Корони й закінчуючи різними бездомними 
шукачами “кращої кондиції”, кинулася на Волинь і звідти в області Півден
ного Бугу й Подніпров’я, осідаючи тут то в ролі власників і орендарів маєт
ків, випрошених в уряду, то у вигляді різних агентів уряду, то, нарешті, 
як придворних, прикажчиків і всякого роду “оффициалистов” місцевих ук
раїнських магнатів, у двори яких вони втиралися з  більшим мистецтвом та 
успіхом як носії вищої польської культури й моди. Центральна й Східна 
Україна з останньої чверті [X V I ст.] починає надзвичайно швидко полоні
зуватися —  у своїх вищих прошарках, звичайно, —  як завдяки безпосеред
ньому напливу цих поляків, так і тому впливу, яке вони одержують на управ
ління, господарство й культурне життя краю.

Т і ж економічні умови, про які йшлося, давали цим шляхетським шука
чам нових “фортун” живу робочу силу для нових земельних придбань, тому 
що розвивали все значнішу селянську еміграцію на схід і південний схід, в 
українські області Південного Бугу й Дніпра. Попит на хліб, поступово 
захопивши Західну Україну, приводив до надзвичайного збільшення пан
ської ріллі, фільваркового господарства, через розробку пустищ і примусо
вого відчуження селянської оранки; для їх обробки залучається все в біль
ших розмірах панщизняна праця. Якщо раніше, за відсутності експорту, 
шляхтич особливо цінував грошовий дохід від селян, чинш (census), і для 
залучення на свої землі нових платників надавав їм різні пільги, точно вста
новлюючи раз і назавжди розмір чиншу й данин, то тепер його господарсь
ка винахідливість звертається на всіляке збільшення панщини, сільськогос
подарських робіт панщизняного населення. Відміняються усі раніше існую
чі статутні грамоти й звичайні норми; панщиною заміняються інші види 
повинностей; її розміри ростуть надзвичайно й захоплюють все більше чис
ло членів селянської родини; селянські господарства навмисне дробляться, 
обезземелюються, з метою витягти якомога більшу суму праці з “підданно- 
го” населення для зростаючих і поширених з надзвичайною швидкістю шля
хетських фільварків. Ц е руйнування старих господарських умов, цілковите 
нищення й перетворення в шляхетський робочий інвентар створює економі
чне і юридичне поневолення селянських мас, раніше небувале, зводить до
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одного панщизняного знаменника все досі існуюче різноманіття економіч
них і юридичних форм селянської залежності. Воно викликає серед селянс
тва надзвичайне роздратування, але за відсутності можливостей якої-не - 
будь протидії, боротьби зі зловживаннями шляхетської влади, це роздрату
вання виливається лише в масову робочу еміграцію або втечу (тому що се
ляни позбавлені вже були права вільного виходу) у місцевості, менш захоп
лені ростом повинностей і економічним, і юридичним поневоленням селян
ства. Селяни з Галичини біжать у Поділля, з  Побужжя —  в Східну Волинь 
і Київську землю, із Західної Волині —  в Брацлавську землю й т. д.; пере
селення йшло звичайно етапами, просуваючись все далі й далі на схід і пів
денний схід у пошуках вільних від шляхетського права земель і створюючи 
нову колонізацію в недавно ще пустельних або напівпустельних областях. 
Систематичні набіги Кримської орди, що організувалася в половині X V  ст. 
і зробила своїм джерелом прожитку торгівлю живим товаром, перетворили 
в пустелю області Південного Бугу й Подніпров’я до самої лінії Києва; 
тепер ця загублена територія знову вертається до осілого господарського 
життя під прикриттям козацьких загонів, і з  другої половини, головним 
чином наприкінці X V I ст. і на початку X V II успішно заселяється емігрант
ським селянським елементом. Але по п’ятах цього еміграційного потоку 
рухалися вже озброєні королівськими наданнями або іншими документаль
ними правами шляхетські визискувачі, навіть випереджали його, вчасно 
вловивши нові колонізаційні й господарські кон’юнктури, і після 1569 р. на 
цю дорогу поряд з магнатами й шляхетством Волині спрямовуються із ще 
більшою енергією, безсоромністю й успіхом шукачі фортун з польських 
провінцій, затверджуючи фактичне панування польського елементу, поль
ської національності й культури в Центральній і Східній Україні.

Тут ми ще раз повинні підійти до різноманітних впливів тих же еконо
мічних змін, принесених X V I ст. Вище ми зазначили пожвавлення, внесене 
ними в міщанське життя; ще більше спостерігається в землевласницькому, 
шляхетському середовищі: в його економічному житті відкрилася зовсім нова 
ера. Небувалий приплив коштів підняв без усякого порівняння рівень шля
хетського побуту, бідного і сірого дотепер, створив нові культурні й суспіль
ні запити, дав шляхті можливість увійти із зовсім іншими настроями й ви
могами в ту культурну й політичну атмосферу, яка створювалася подіями 
цього часу —  реформаційними впливами, питаннями, пов’язаними з рефор
мою церкви й політичних відносин. X V I ст. стало золотим століттям шля
хетського життя Польщі й залишило незнищимий відбиток на польській 
культурі, літературі, духовному житті Польщі всього наступного часу, надав
ши їй винятково шляхетський характер. І цей надзвичайно різко виражений 
класовий, шляхетський стиль польської культури надавав їй надзвичайну 
притягальну силу для української аристократії, яку саме в цей золотий вік
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актом 1569 р. вводив безпосередньо в рамки польського політичного й гро
мадського життя, яка прагнула зайняти в ньому якомога вигідніше, рівно
правне положення, використовувати свої станові привілеї. Потрібно при 
цьому мати на увазі, що цей польський розквіт збігався, з іншого боку, з 
епохою найбільшого падіння українського національного життя. Українська 
церква переживала свої гірші часи. Польська церква, що пережила в першій 
половині X V I ст. теж глибокий розлад, до цього часу встигла уже вийти з 
нього й під проводом єзуїтів почала енергійний похід на протестантів і пра
вославних. Недавню віротерпимість польського уряду перемінила різка ка
толицька реакція. Знову висуваються на порядок денний залишені за полі
тичними міркуваннями плани підпорядкування православних католицтву, і 
в цьому напрямі починається тиск на них. І в той час, як стійкіші й енергій
ніші люди з огляду на всі ці небезпеки закликали українське суспільство, і 
особливо його духовні й шляхетські верхи, до енергійної роботи над куль
турним підйомом, реорганізації церкви, національним відродженням, —  
пасивніші елементи без опору йшли до злиття з польським суспільством, 
приймаючи польську культуру, польську мову й державну релігію, а при 
тому значенні, яке мав шляхетський клас, як найсильніший економічно й 
єдиний озброєний політичними правами (всі інші стани були позбавлені 
участі в політичному житті), це масове дезертирство шляхти з українських 
рядів представляло найсерйознішу небезпеку, найважчу загрозу для україн
ської національності.

Н а цей критичний момент (1580-ті роки) припадають зазначені вище 
плани культурного й національного відродження, що розвивалися львів
ськими братськими колами. Тому що в цей час державний кордон, що 
відокремлював Галичину від Волині, був знищений, вони намагаються 
залучити до якомога широкої участі у своїх планах українське суспільство 
колишніх литовських провінцій. Культурні гуртки, що створювалися в цей 
час на Волині зусиллями місцевих ревнителів православ’я, як Курбський, 
Острозький, не залишалися глухими до цих закликів: вони підтримували 
з львівськими братськими колами жваві відносини, не відмовляли їм у 
певній підтримці, але міцної спайки між міщанським братським рухом і 
магнатами-меценатами все-таки не було: класова різниця давала себе від
чувати. З  іншого боку, вона, зрештою, зруйнувала й союз львівського 
братства з місцевою ієрархією. Братство необережно прийнялося не тіль
ки за культурний і релігійний підйом у своєму, мирському, середовищі, 
але й за виправлення церковних непорядків, а патріархат, якому належала 
верховна влада над українською церквою, ще більш необережно підтри
мав його в цьому напрямі, надавши братству широкі права контролю й 
дисциплінарної влади над духівництвом і самим єпископатом. Владики 
були надзвичайно ображені цим; було зачеплено не тільки їхнє канонічне
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достоїнство, але й класову свідомість. З а  польськими конституціями, вищі 
церковні посади повинні були надаватися винятково місцевим шляхтичам, 
і от їх, благородних шляхтичів, патріарх віддавав під контроль і владу 
“хлопов простых —  кушнерей, кожемяк, сѣдельниковъ”. Засмучені втру
чанням патріарха, владики шукали заступництва уряду й заявили готов
ність підкоритися папі за ціну звільнення від патріарших втручань. П р а
вославне суспільство енергійно опротестувало цей крок єпископату, але не 
могло домогтися усунення уніатів-владик за цей самовільний виступ. В 
основах української церкви відбулося надзвичайно небезпечне роздвоєн
ня, —  вона розділилася (1596) на Православну церкву, що залишалася в 
підлеглості константинопольському патріархові, й Уніатську, що прийня
ла католицькі догмати й підкорилася папі (див. унія)*. Ц е викликало си
льний релігійний рух, літературно-публіцистичне пожвавлення, створило 
небувалу полемічну літературу, змусило православне українське суспільс
тво напружити всі свої сили, але, зрештою, дало йому жваво відчути й 
своє безсилля в цих умовах. Політична, сеймова боротьба, організована 
українським шляхетством (головним чином волинським, також деякими 
групами білоруської шляхти), розбилася об непохитний католицький кле
рикалізм уряду: сеймові резолюції, проведені українськими й білоруськи
ми депутатами в 1607—1609 рр., король попросту ігнорував, і не було 
ніякої надії примусити його до їхнього виконання, та й на продовження 
цієї боротьби було мало надії, з  огляду на перехід, що підсилюється, у 
католицтво православних магнатських і шляхетських родів. Б ез їх підтрим
ки падали й починання міщанських братств. Православна ієрархія була, 
мабуть, приречена на зникнення, тому що король, користуючись своїм 
правом патронату, заміщав православні позиції уніатами. Перед лицем 
грізної небезпеки православному духівництву, дворянству, міщанству до
водилося перебороти свої класові настрої й звернутися до підтримки нової 
соціальної сили —  українського козацтва й разом з ним вступити на шлях 
позаконституційної діяльності.

Епоха козацька. Колонізаційні й соціально-економічні умови, в яких 
розвивалося козацьке добичництво й потім упродовж X V I ст. з побутового 
явища перетворилося у важливий соціальний фактор, були з ’ясовані вже в 
іншому місці (див. Запоріжжя й  козаки, X X III, 106—117)*. Завдяки ве
личезному еміграційному потоку, викликаному згаданими змінами в еконо
мічних відносинах Західної України, незначні ще так недавно козацькі за
гони до цього часу —  до другого десятиліття X V II ст. —  виростають у 
величезну військову силу, що має у своєму розпорядженні десятки тисяч 
відмінного війська; скромні артілі степових промисловців, що тулилися у 
прикордонних замках, перетворюються в могутню організацію, що охоп
лює весь український південний схід —  всю прикордонну зі степом смугу.
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В 1590-х рр., необережно викликавши на рішучий бій українських магнатів 
та уряд (кампанії Косинського 1593 р. і Лободи-Наливайка 1595—1596 рр.)» 
ця організація, щоправда, була розгромлена й зруйнована; але вона зараз 
же відроджується знову завдяки все сильнішому народному руху, домага
ється від польського уряду відновлення, хоча й з різними застереженнями, 
козацьких прав (1601), розвиває ще в більших розмірах свої військові кон
тингенти завдяки московській смуті, під час якої і уряд, й різні магнатські й 
шляхетські висуванці навперейми зверталися за сприянням до козацтва, і в 
другому десятилітті X V II ст. є настільки великою і міцною, можна сміло 
сказати, пануючою силою в Південно-Східній Україні, що під його [ко
зацтва] охороною організується новий центр українського національного 
життя —  у Києві, і місцеві церковні й взагалі національно налаштовані 
кола —  з міщанства, шляхетства, духівництва — вирішують зв’язати з 
козацтвом долі церковного й національного відродження.

Уже з початком X V II ст., коли православному шляхетству за допомо
гою козаків удалося відстояти від зазіхань уніатів Київський Печерський 
монастир, цю найбагатшу церковну установу православної України, Київ 
стає новим центром українського церковного життя. Тут групуються куль
турні сили, яким усе тісніше ставало у Львові й Західній Україні, організу
ється братство за зразком львівського (1615), є школи, друкарні; за спри
яння козацького гетьмана, знаменитого Сагайдачного, відновлюється пра
вославна ієрархія (1620). Козацьке військо включає у свою програму націо
нальні вимоги —  відновлення в старих правах і володіннях Православної 
української церкви, визнання новопоставленої ієрархії —  за ціну козаць
ких служб польської Речі Посполитої, безцінних послуг того ж Сагайдач
ного, якому двічі довелося рятувати Польщу у вкрай скрутних умовах (у 
московській кампанії 1617 р. і в турецькій війні під Хотином 1621 р.). Епо
ха Сагайдачного була взагалі зенітом військової слави козацтва: це був час 
надзвичайних за своєю сміливістю й удачливістю морських походів козаків 
на турецькі володіння (уперше, можна сказати), що підірвали престиж ту
рецької могутності, й інших сміливих підприємств —  у кримських, молдавсь
ких, московських землях. І якщо в непохитного у своїх католицьких ревнощах 
короля Сигізмунда [III] не вдалося вирвати визнання нової православної 
ієрархії й взагалі прав Православної церкви ніякими подвигами козацького 
геройства, —  навпаки, втручання козаків у церковні справи вкрай його дра
тували, —  все-таки, принаймні в цьому “маленькому кутку України”, “під 
крилами христолюбивого воїнства” козацького, як висловлювався ново- 
поставлений митрополит, Православна церква й все загалом церковне, тобто 
національне, —  за нашими теперішніми поняттями, український рух знахо
див міцний і безпечний притулок і міг розвивати свої сили, чекаючи більш 
сприятливої політичної кон’юнктури.
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Але ця еволюція, яку пройшло козацтво, протягом півстоліття перетво
рившись із досить байдужного в політичному й соціальному відношенні сте
пового добичництва в національну силу —  протилежний полюс шляхетсь
кого режиму Речі Посполитої, у національне представництво українського 
народу, відбилася досить сильно на складі козацтва, аж ніяк не однорідно
му в соціальних і політичних відносинах, і тією класовою неоднорідністю, 
його соціальною строкатістю пояснюються коливання й зиґзаґи козацької 
політики, теж позбавленої єдності, часто суперечливої, залежно від того, в 
яке середовище в цей момент переміщався центр ваги козацьких відносин. 
Ц е необхідно зазначити тут, тому що про політику й тактику козацтва ви
словлюються й дотепер найсуперечливіші судження залежно від того, який 
з елементів цього різношерстого козацького складу вважається найпоказо- 
вішим.

Первісне ядро козацтва утворили войовничі степові добичники найріз- 
норіднішого класового складу, і пізніше цей чисто військовий, добичниць- 
кий елемент відігравав більшу й, головне, найгучнішу, що кидалася в очі, 
роль і дуже часто захоплював у свої руки владу завдяки своїй рухливості, 
відвазі, готовності на ризик. Для цього елементу в чистому виді, властиво, 
не існувало ні політичної, ні соціальної програми; поряд з бездомною голо
тою, для якої військове ремесло ставало джерелом прожитку на все життя, 
тут бувало багато тимчасових товаришів з міщанського, селянського й шля
хетських станів, які, віддавши данину військовій справі, поверталися потім 
до своїх господарств. О тже, згодом цей елемент дуже сильно демократизу
вався, стояв в опозиції шляхетському режиму й усякому економічному па
нуванню (його центром і представником за увесь час залишалося демок
ратичне Запоріжжя, Січ); відомі ідеологічні зв’язки зв’язували його із се
лянством і нижчим міщанством, звідки рекрутувалася його більшість; при 
нагоді він умів пограти на їхніх релігійних і національних струнах, але по 
суті справжнім життєвим нервом його діяльності, що визначав лінію його 
поводження, залишалася війна для війни, незалежно від її політичного або 
національного характеру. Проживаючи “на волості”, він підтримував вимо
ги козацького імунітету, які висувало козацтво осіле, свободу козацького 
землеволодіння, —  але його найбільше цікавила свобода відносин із З ап о 
ріжжям, шлях на море. У соціальному відношенні він набагато менше був 
небезпечним для польського шляхетсько-магнатського режиму, ніж наступна 
категорія, але саме він створював політичні конфлікти із сусідніми держа
вами, і тому польський уряд наполягав постійно на виключенні з козацько
го війська цих “гультяйскихъ” елементів.

Головну масу козацтва в розглянуту епоху —  кінця першої й початку 
другої чверті X V II ст. і пізніше —  становило те, що можна назвати трудо
вим козацтвом, тобто землеробське, або, скажемо ширше, сільськогоспо
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дарське населення, що зараховувало себе до козацького війська й підпоряд
ковувалося козацькій владі для того головним чином, щоб скористатися іму
нітетом, на який претендувало козацтво, —  не підкорятися владі шляхтичів 
або державців коронних земель, у границях маєтків яких воно проживало, 
замість відбування козацької служби користуватися волею від усяких під
данських, міщанських або селянських повинностей, взагалі вільно розпоря
джатися своїми землями, майном і працею. Ц е —  за польською терміноло
гією того часу —  “неслухняні міщани” і селяни, —  становий розподіл тут 
не мав істотного значення, тому що ці “міста” по суті були тими ж селами 
(титулом міст вони нагороджувалися власниками для залучення поселен
ців, позаяк міський устрій, хоч би як не був він покалічений шляхетським 
режимом, все-таки надавав деякі переваги населенню). Вони здебільшого 
досить байдужі до військової сторони козацтва, але з особливою наполегли
вістю висувають питання “козацьких вольностей”. Присутність їх у коза
цькому війську й поганий приклад, що вони подають іншому селянському й 
міщанському населенню, готовому ледве не поголовно покозачитися, щоб 
таким чином вийти із усякої залежності поміщикам, збуджує невдоволення 
шляхетських і особливо магнатських кіл, тому що підриває в самій основі 
їхнє економічне підґрунтя. Тому магнатські кола наполягають на обмеженні 
козацьких контингентів, на скороченні реєстру, на виключенні з війська 
всіх, не внесених до нього, на підпорядкуванні козаків, що проживають у 
коронних маєтках, владі державців або, у крайньому випадку, дозволі ко
ристуватися козацькими правами тільки в коронних маєтках, але не в шля
хетських і т.д. Ц я частина козацтва дійсно представляла найсерйознішу со
ціальну небезпеку для шляхетсько-магнатського режиму, тому що з роз
витком колонізації Східної України загрожувала рости нескінченно, але в 
козацькій політиці вона відігравала менш значну роль порівняно зі своєю 
чисельністю й економічною силою.

Третю категорію, що можна б назвати козацькою буржуазією, станови
ли групи, які в соціально-економічному відношенні перебували в площині 
дрібного або навіть середнього шляхетства й тієї ж  соціальної ідеології. 
Це, по-перше, багаті козаки, або, як їх називав пізніше народ, “дуки”, не- 
шляхтичі, на підставі військової, лицарської служби, яку козацтво несло 
державі, що претендували на шляхетське положення й шляхетські права (за 
аналогією з таким же походженням та обґрунтуванням станових привілеїв 
польської шляхти); багато хто з них були пізніше “нобілітовані”, тобто одер
жали шляхетські права за постановою сейму. По-друге, тут чимало україн
ських шляхтичів, дрібного, а іноді й середнього калібру, які на різних коло
нізаційних, господарських і всяких умовах знаходили для себе зручнішим 
фігурувати в складі козацького війська, “їсти козацький хліб”, ніж перебу
вати у ворожому йому таборі. Нарешті, по-третє, це польські шляхтичі, що
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проживали й господарювали на Україні й також, що шукали в козацтві по
рятунку від магнатського засилля або з інших міркувань знаходили для себе 
вигіднішим мати на своєму боці, а не проти себе цю могутню соціальну й 
військову силу, цього хазяїна “далекої України” —  козацтво. До цих про
шарків козацтва прилучалися також ті, що не входили до складу війська, 
але нерідко брали безпосередню участь у козацьких підприємствах і коза
цькій політиці й взагалі часто дуже близькі йому групи місцевого духівниц
тва, а також міщанство тих далеко не всіх міст Східної України, де було 
справжнє торгово-промислове міщанське населення.

Порівняно нечисленна, ця буржуазна категорія відігравала, однак, ве
личезну, часто керівну роль у козацтві завдяки своїм засобам, створенню, 
суспільному становищу; з неї здебільшого рекрутувалися козацьке керівни
цтво, козацький уряд, і цей довгостроковий вплив на справи козацтва, що 
часто передавався з покоління в покоління, утверджував значення цього 
прошарку. Незважаючи на всю демократичність козацької конституції, тут 
вироблялися певним чином правлячі козацькі роди, що мали велику вагу й 
значення. Якщо трудове козацтво можна собі уявити у вигляді величезного 
тіла цього організму, а в військово-добичницькому козацтві бачити його 
активні органи, то в цій буржуазній категорії ми маємо, безсумнівно, його 
мозок. Тут передусім сховище козацької ідеології, тобто сформованої з різ
них ідеологій (тому що, природно, кожна із зазначених категорій мала своє, 
більш-менш відмінне коло поглядів і прагнень), що була найбільш усвідом
лена й найбільше виразно виражена. Тут найрозвиненіший національний і 
політичний бік козацької програми; тут підтримуються й сюди адресуються 
побажання стосовно “старожитної релігії грецької” і визнання прав за “лю
дьми грецької віри”. Вони, звичайно, мало зачіпають козакуючих шляхти
чів неукраїнського походження або до цього байдужих, але для них знахо
дився інший ґрунт, на якому поєднувалися й знаходили спільну мову, по
в ’язану з козацтвом, учорашній прибулець із глибини Польщі й корінний з 
прадіда козак”: це —  ненависть до магнатського засилля й необхідність 
звільнення Польщі, або в крайньому випадку України, від магнатського 
панування. Справа в тому, що Східна Україна перетворилася в постійну 
вотчину магнатів, “королев’ят”, як їх називав Хмельницький: тут також 
точно не було місця як шляхетському, так і козацькому землеволодінню, і 
це доводило до крайнього роздратування шляхту, що стікалася сюди зі всіх 
кінців Польщі, “як в обітовану землю”, і що знаходила цю обітовану землю, 
безнадійно зайняту королев’ятами. Програмою вождів Хмельниччини —  
найгрізнішого руху, який колись бачила Україна, —  було звільнення її від 
“королев’ят”; яким чином —  це інше питання: у цих колах могли з однако
вою готовністю звернутися до планів союзу з королем для звільнення Речі 
Посполитої від панування магнатів і відновлення сильної королівської вла
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ди (козацький легітимізм, між іншим, теж дуже сильно виявився в керівни
ків 1648 р.) і до союзу з якою-небудь сторонньою політичною силою проти 
Польщі (переговори з Москвою, із Кримом, плани спільного союзу право
славних —  Молдавії, України, Москви, балканських народів, що звертався 
своїм вістрям то проти Туреччини, то проти Польщі, двох ворогів право
слав’я). Кінцева мета —  боротьба з панським засиллям, це головне, і вона 
могла об’єднати всі перераховані категорії козацтва, як і гасло боротьби за 
національні й релігійні права, і навіть не тільки всі ці категорії козацтва, але 
й групи українського населення, що стояли зовсім поза козацькою організа
цією.

Коли остаточно розбилися надії Сагайдачного та його однодумців на 
те, що козацькою службою Речі Посполитій удасться досягти поступок уряду 
в церковно-національному питанні й у чисто козацьких потребах, і король 
рішуче відхилив всі козацькі петиції (див. Голуб), у козацьких колах пробу
вали знайти вихід із цього скрутного стану за допомогою різних міжнарод
них комбінацій, багато в чому аналогічних з пізнішими ходами політики 
Хмельницького, з тією різницею, що в 1620-х рр. у них чи не головну роль 
відігравали київські митрополичі кола, які в 1640-х рр. трималися більше 
збоку від козацької політики. Із цих комбінацій в 1620-х рр. нічого істотно
го не вийшло, і каральною експедицією, спорядженою в 1625 р. польським 
урядом, удалося досить легко втихомирити козаків, захопивши їх зненаць
ка. Вони примушені були заявити готовність піти на поступки урядовим 
вимогам, і козацькій старшині певний час вдавалося всілякими хитрування
ми стримувати їх у рамках “Куруковської ординації” 1625 р. (див. Д оро
шенко, X IX , 1—2). Але через п’ять років, в 1630 р., козаки краще приго
тувалися до визрілого конфлікту, розвивши широку агітацію в народних 
масах на ґрунті боротьби за віру; і цього разу кампанія була програна поль
ською стороною. Вона не тільки була примушена піти на формальні посту
пки козацьким вимогам —  порівняно невеликі (на формальні поступки ко
зацтву польський режим завжди був неймовірно скупий), але, найголовні
ше, вона примушена була залишити фактично недоторканими усталені на 
Україні відносини, — те становище, яке зайняло тут козацтво, його величе
зне поширення й чисельність, перехід в його ряди величезних мас населення 
й здійснення ним козацького імунітету всупереч усяким урядовим ордина- 
ціям і реєстрам, однаково в коронних і шляхетських маєтках. А  релігійне 
гасло, під яким йшла агітація повстання, хоча не увінчалося негайними по
ступками в релігійному питанні, не залишилося без впливу на “заспокоєння 
православних”, розпочатого трохи згодом, у час безкоролів’я по смерті ко- 
роля^Сигізмунда III (1632).

Його наступник Владислав [IV ] не був непримиренним клерикалом, як 
його батько, і, оцінюючи релігійне питання з політичної точки зору, знахо
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див потрібним задовольнити православних, щоб знищити їхнє небезпечне 
тяжіння й зв ’язки із церковними колами Москви, з одного боку, і Туреччи
ни, з іншого, і повернути в рамки польської державності. Незважаючи на 
запеклу опозицію клерикальних кіл, він наполіг на відновленні законновиз- 
наної православної ієрархії й розділі церковних бенефіцій між Православ
ною й Уніатською церквою. Ц е було, звичайно, не те, чого домагалися пра
вославні: вони вимагали повного знищення унії й відновлення Православ
ної церкви у володінні всім, чим володіла вона до 1596 р.; але, з  іншого 
боку, православні кола, напрягаючи всі сили для боротьби за свої права на 
сеймах часу безкоролів’я, могли на них наочно переконатися, якими недо
статніми є їхні сили для того, щоб змусити протилежний бік до поступок. 
Слабкі рештки шляхти, переважно вже ополяченої безповоротно, безправ
не в політичних відносинах міщанство й так само позбавлене участі в полі
тичному житті козацтво не могли в даних умовах домогтися нічого власни
ми силами на політичній арені. Тому поступки, на яких наполіг Владислав 
[IV ], були прийняті поміркованішими православними колами з  великою 
вдячністю, тим більше, що були продиктовані й безсумнівним бажанням 
короля полегшити становище православних (втім, пізніше він не завжди 
витримував цю співчутливу лінію). Відновлена православна ієрархія, з  ми
трополитом Петром Могилою на чолі, була перейнята гарячим бажанням 
зберегти те офіційне становище, що одержала знову Православна церква в 
Польській державі, звільнити її від усяких, так би мовити, революційних 
елементів, що ввійшли в неї в попередні десятиліття позазаконного існуван
ня, упорядкувати, які дали б їй можливість гідно зайняти місце поряд з  
оновленою Католицькою церквою Польщі (з  католицької практики й запо
зичилося багато чого, з очевидного бажання, щоб православні не були ні в 
чому ущербленими у порівнянні з католицькою обрядовістю й доктриною, 
могли усвідомлювати себе у всіх відносинах не гірше католиків). У  церков
ному житті України відкривається нова епоха —  зовнішнього процвітання, 
що наповнювало задоволенням православні верхи (низка капітальних ви
дань з догматики, апологетики й церковної практики й взагалі розвиток 
церковної літератури, реформа київської колегії на католицьких зразках, 
особливо єзуїтських, відновлення церковної дисципліни), але при цьому й 
ослаблення народного характеру церковного життя, з  обмеженням участі 
суспільства в церковному управлінні й досить різким і рішучим відмежу
ванням від козацтва, “під крилами” якого притулилася Православна церква 
в період гонінь.

Проте козацтво зовсім не мало наміру випускати релігійного прапора, 
що був у тодішніх умовах і поняттях прапором національним. Якщо право
славні верхи, ієрархія й групи, що примикали до неї, були задоволені до 
певної межі (звичайно, утиски й прикрості і тепер не припинялися), то ко-
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зацьке військо було найсильнішим чином роздратоване розчаруваннями, які 
йому довелося пережити по смерті Сигізмунда [III]. Воно розраховувало на 
ласку Владислава [IV ], що неодноразово бував особисто в походах з коза
ками; вони покладали надії на його войовничі плани, у яких він дійсно силь
но розраховував на козаків, —  але магнатсько-шляхетські кола були рішу
чими супротивниками цих войовничих планів, одну за другою ліквідували 
кампанії, що піднімалися Владиславом [IV ], одночасно з тим вимагали об
меження козацтва, припинення морських походів, що викликали на П оль- 
іцу зіткнення із Кримом і Туреччиною. Козакам замість розширення прав і 
добичницьких воєн довелося перетерпіти чимало утисків. Особливо викли
кало крайнє невдоволення серед войовничого козацтва спорудження поль
ським урядом біля порогів фортеці Кодака, що не лише перегороджувала 
шлях на Запоріжжя, але й найжорстокішим чином утискувала степові коза
цькі промисли. Козаки в 1635 р. під проводом Сулими зруйнували цю фор
тецю, але розвиток повстання й конфлікт із урядом удалося запобігти через 
підкупи серед козацької старшини. Повстання спалахнуло два роки пізні
ше, у більших розмірах. Його вдалося придушити завдяки тому, що коза
цьке військо з гетьманом Павлюком, що очікував підтримки із Криму на 
Запоріжжі, згаяло час, не розвинувши повстання на Подніпров’я (див. Гуня). 
Придушене наприкінці 1637 р. на правому березі Дніпра, воно спалахнуло 
весною 1638 р. на лівому березі: тут уперше виступає він зненацька в ново
му вигляді —  уже значно колонізованого після попереднього запустіння й 
глибоко, наскрізь покозаченого краю. Тутешні слободи, заселені новопри
булими переселенцями із Західної й Центральної України, мали величезні 
запаси “горючого матеріалу” й висилали багатотисячні загони на допомогу 
повстанню. Кампанія була програна завдяки недолікам організації й деяким 
тактичним помилкам козацьких вождів, головним чином гетьмана Остря- 
нина (див.). Сили козацтва виявилися зломленими, і військо було змушене 
прийняти суворі умови, продиктовані йому польським сеймом, і які мали на 
меті цілком придусити революційну силу козацтва. Виборне управління 
козацького війська відмінялося, на вищі посади у війську повинні були при
значатися польські офіцери, і в їхнє розпорядження віддавалися спеціальні 
польські загони, які повинні були служити їхньою опорою проти підлеглих 
козаків. Козацький контингент обмежувався шістьма тисячами, записани
ми до реєстру, і користання з козацьких прав їм надавалося тільки в корон
них маєтках. Н а Запоріжжі закладався постійний гарнізон і відновлена 
Кодацька фортеця повинна була перегороджувати туди шлях усяким неба
жаним елементам.

Цього разу всі ці суворі постанови були проведені повністю, навіть ще 
з різними ускладненнями, завдяки тому, що шляхті вдалося цілком паралі
зувати всякі військові задуми короля сеймовими рішеннями, і Польща не
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мала потреби у військових контингентах, тому не було потреби, як раніше, у 
понадреєстрових контингентах козацтва, а розквартировані на Україні поль
ські війська служили загрозою для всяких спроб перевороту. Економічна 
програма магнатства могла здійснюватися тепер безперешкодно. У це деся
тиліття, що відокремлює повстання 1638 р. від катастрофи 1648 р., шля
хетське господарство на Україні досягло свого апогею, не лише щодо тери
торіального розширення —  аж до московського рубежу (що приблизно 
співпадав із границею нинішньої Полтавської й Харківської губерній), але 
й щодо експлуатації селянських сил, інтенсифікації їхнього обкладання. Ц е 
мало своїм наслідком пересування українського населення за московський 
рубіж. Воно проникало туди вже раніше, ще з другої половини X V I ст., у 
вигляді “у х°ЛниЦтва” для бджільничого й мисливського й різного іншого 
промислу; багато такого військово-промислового, козацького люду вступа
ло також у прикордонну московську службу, так само, як і в себе вдома; 
інші йшли до донських козаків, як іншим часом ішли на Запоріжжя (між 
цими двома козацькими вогнищами, українським і великоросійським, існу
вало здавна тісне спілкування)*. Тепер, у другій чверті X V II ст., у міру 
того, як осіла колонізація опановувала українське Задніпров'я, і тут розви
валося шляхетське господарство, і давало себе відчувати шляхетське право, 
селянська, землеробська колонізація також спрямовується за московський 
рубіж, за межі досяжності польського шляхетського режиму. Лівобережна 
Україна стає тепер таким же етапом у втечі українського населення від поль
сько-шляхетського панування, яким раніше були центральні й правобереж
ні українські землі. Кожний конфлікт із польським режимом, якими так 
було багате тепер місцеве життя, мав своїм наслідком більш-менш значний 
відхід населення за московський рубіж. Невдача повстання 1638 р. викли
кала масову еміграцію (див. Острянин), розчарування в повстанні 1648— 
1649 рр. —  так само. Протягом середніх десятиліть X V II ст. територія 
нинішньої Харківської й суміжної частин Курської й Воронезької губерній, 
що ще на початку X V II ст. була такою ж пустелею, як українське Подні
пров’я в X V I ст., заселяється українськими поселенцями, що організують
ся за зразком українського городового козацького устрою (т.зв. Слобідська 
Україна). Український народ протягом X V II ст. відновив свою стару тери
торію на схід від Дніпра, що запустіла під тюркським натиском, і навіть 
трохи розширив її на сході.

Але цей відхід незадоволених елементів за московський рубіж не звіль
няв все-таки польської України від горючого матеріалу. Установлений в 1638 р. 
режим викликав роздратування серед козацтва, ще більше —  серед тих, 
набагато численніших мас покозаченого населення, яке залишилося тепер за 
бортом козацького війська й повинно було повернутися під владу шляхти. 
Вкрай роздратоване було селянське й міщанське населення посиленням пан-
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щизняного режиму. Вся ця маса горючого матеріалу чекала лише іскри, щоб 
спалахнути; такою іскрою послужили неприємності, що спали на козацько
го сотника Б.Хмельницького (див.), які дуже нагадують аналогічний інци
дент з  вождем першого козацького повстання Кр[иштофом] Косинським, 
що зіштовхнувся подібним чином з  іншим українським магнатом Я .О строзь- 
ким на ґрунті своїх власницьких прав, як Б.Хмельницький з О лександром] 
Конєцпольським (класичні приклади зіткнень козацько-шляхетського зем
леволодіння із всепоглинаючими магнатськими претензіями). Відносини з 
козаками короля Владислава [IV ], який прагнув організувати козацький 
похід на турецькі володіння, щоб викликати війну з Туреччиною, дали 
Хмельницькому вдячний матеріал для того, щоб розвинути агітацію серед 
козацтва в легітимістському дусі: козацтво повинне було підтримати коро
ля, що розраховував на козаків як на своїх визволителів від магнатського 
засилля й взамін обіцяного їм повернення й збільшення козацьких вольнос
тей. Допомога Кримської орди, якої марно домагалися вожді попередніх 
повстань, дала Хмельницькому можливість розгромити польські війська й 
звільнити від них театр повстання. Подніпров’я піднялося, потім повстання 
охопило також область Південного Бугу й Волинь. Смерть Владислава [IV], 
що наступила в розпал повстання, дезорганізувала Польщу й віддала її в 
жертву повстання. Але Хмельницький і його найближчі товариші бажали 
встановлення нових відносин, нового режиму, а не розгрому Польщі, і, до
чекавшись вибору нового короля, Яна Казимира, кандидатуру якого під
тримували, вони припинили війну. їхні плани й прагнення лежали в площи
ні характеризованої вище козацької буржуазії й не виходили за вимоги від
новлення старих козацьких вольностей і збільшення козацького реєстру до 
12 тис. Але в київських колах, з якими довелося Хмельницькому ближче 
зійтися після цієї кампанії 1648 р., дивилися на справу ширше —  там коза
цькі перемоги відродили з новою силою плани звільнення України від поль
ської влади, тісного політичного союзу з Молдавією й Москвою з метою 
забезпечити Україну від польських зазіхань. П ід їхнім впливом і Хмельни
цький перемінив тон у своїх зносинах з Польщею, заговорив про необхід
ність звільнення від Польщі всього “руського (українського) народу”, про 
тісний і нерозривний зв ’язок козацтва й народних українських мас, про бо
ротьбу на життя й смерть зі шляхетським польським режимом. Пропозиції 
польського уряду були відкинуті, була розпочата нова війна —  для повного 
звільнення України й знищення Польщі; але зрада хана, у вирішальний 
момент перекупленого Польщею, розбила ці плани. Хмельницький змуше
ний був укласти трактат, що знову обмежував свободу від польського ре
жиму межами козацького реєстру; правда, цей реєстр був збільшений до 
40 тисяч, козакам надавалося вільне проживання не тільки в коронних, але 
й шляхетських маєтках трьох східних воєводств (Київського, Брацлавсь-
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кого й Чернігівського), вимовлялися деякі релігійні й національні гарантії; 
але все це було не те, чого очікували від цієї кампанії, особливо народні 
маси, що підтримали її з усією енергією. Магнати й шляхта повинні були 
відновити своє панування на Україні, і Хмельницький суворими універса
лами призивав їхніх підданих до покори. Ц е відразу підірвало настрій і 
позбавило гетьмана популярності в широких колах. Правда, війна з П оль
щею була ним відновлена в 1651 р., тому що з  польської сторони не були 
дотримані умови 1649 р., і взагалі виявлялося неможливим встановити сто
сунки на підставі цього трактату; але ця нова війна не викликала вже ніяко
го ентузіазму, також, як і її продовження в наступних роках.

Залишаючись далі в площині того класу, що ми вище позначили ім’ям 
козацької буржуазії, Хмельницький шукав опори своїй політиці в закор
донній підтримці: зневірившись цілком у Кримській орді, що незмінно про
давала його полякам у найкритичніші моменти, він шукав допомоги М оск
ви, Ш веції, Трансільванії. З  московським урядом він завів переговори ще з 
початку, намагаючись спонукати його до диверсії на Польщу; але в москов
ських колах, які все ще перебували під враженням польських успіхів смут
ного часу, довго не зважувалися розірвати “вічний мир” з  Польщею. Т іль
ки після невдачі, завданої Хмельницькому у війні 1651 р., московський уряд 
серйозно задумався над можливими наслідками поразки козацтва: безсум
нівно, що в такому випадку Польща направила б сили козаків і татар проти 
Москви, щоб дати вихід їхньої військової енергії й розбити можливість тіс
ного союзу України з Москвою. Восени 1653 р. він повідомив Хмельниць
кого про свою готовність прийняти Україну під царську протекцію й воюва
ти за неї з  Польщею, і в січні 1654 р. Хмельницький зі старшиною після 
характерних прирікань принесли присягу на вірність царській величності. 
Але хоча Хмельницький уже раніше, після того, як з ’ясувалося, що мос
ковський уряд не мислить собі іншої форми втручання в польсько-україн
ську боротьбу, крім переходу України під верховну владу царя, дав на це 
свою згоду, щоб спонукати Москву до втручання, —  тепер, коли стало 
зрозуміло, наскільки реально уявляє собі московський уряд залежність Укра
їни від Московської держави і як міцно прагне утвердитися в Україні (мос
ковські воєводи з гарнізоном негайно з ’явилися в Києві і почали тут буду
вати собі окрему фортецю, у перспективі стояло подібне ж  висилання воє
вод і гарнізонів в інші центри України, московський уряд мав намір збирати 
безпосередньо у свою скарбницю податки й інші доходи з українського на
селення й т. ін.), —  все це неприємним чином спантеличило козацьку стар
шину, так само, як і митрополичі кола Києва. З а  останні роки ті й інші 
звикли до повної фактичної незалежності, до української державності, що 
фактично організувалася під верховенством гетьмана і його найближчих 
помічників в управлінні —  генеральної старшини й полковників, і старшині
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зовсім не усміхалася ідея повернутися до чисто військової ролі —  началь
ників козацького війська, виконавців розпорядження московського уряду, 
віддавши управління України московській адміністрації. Навпаки, їхнім га
рячим бажанням було розширити, поглибити й закінчити цю систему укра
їнської державності —  поширити її на всю українську територію, відгоро
дити від зазіхань сусідніх держав; плани всеукраїнської держави, що за 
ймає нейтральне положення між Польщею й Москвою, виступають з  по- 
вною визначеністю в політичних актах цього часу, від Хмельницького до 
Дорошенка. Коли з'ясувалося, наскільки види московського уряду розхо
дяться із цими планами, Хмельницький відразу байдужіє до планів участі 
московських військ у воєнних операціях козаків проти Польщі; співробіт
ництво з  московським урядом стало здаватися йому тепер небезпечним, 
посилення московського впливу —  небажаним. Він зближається тісніше зі 
Ш вецією й Трансільванією, складається план спільних дій проти Польщі, 
через зближення останньої з московським урядом, накреслюється розділ її 
володінь і готується тісний оборонний і наступальний союз України зі Ш ве
цією, що гарантувала повну державну самостійність України й непоруш
ність української території.

З  огляду на конфлікт, що виник між Ш вецією і Москвою, як союзни
цею Польщі, це повинно було неминуче спричинити за собою розрив між 
Україною й Москвою, і перед цією перспективою Хмельницький довго ва
гався. Нарешті, розрив був, очевидно, вирішений, але в цей час Хмельни
цький розхворівся й, поглинений питанням про спадкоємство, розчарова
ний неуспіхом початої проти Польщі союзної кампанії, відчуваючи набли
ження смерті, не зважився зробити останнього кроку. Висунутий йому в 
спадкоємці старшиною Виговський (див.), почуваючи неміцність свого ста
новища, готовий був піти на великі поступки московській політиці за ціну її 
підтримки, тим більше, що шведський король змушений був припинити 
воєнні операції в Польщі, тому що йому оголосила війну Данія, а в козаць
кій масі виявилася явна неприхильність до рішучого розриву з Москвою, 
що загрожував новими ускладненнями й новими війнами. Але Москва не 
підтримала Виговського так рішуче, як він бажав. З  огляду на опозицію 
вибору Виговського з  боку Запоріжжя й південних лівобережних полків, 
що тяжіли до нього, що представляли більше радикальне, войовниче й де
мократичне козацтво в його опозиції козацькій буржуазії, старшині, “ду
кам”, які шукали підтримки Москви проти старшинської партії, обвинува
чуючи останню в зраді, московський уряд надавав перевагу ролі доброзич
ливого арбітра. Запевняючи партії у своїй ласці, він рекомендував їм при
мирення й згоду. Цим він відштовхнув партію старшини й Виговського: 
вони запідозрили тут інтригу з  московської сторони, розправилися власни
ми силами, вогнем і мечем, зі своїми супротивниками й, уважаючи після
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цього стосунки з Москвою зіпсованими безповоротно, вирішили домовити
ся з польським урядом, що всі ці роки не припиняв старань повернути Польщі 
Україну ціною яких завгодно поступок. Так був укладений у вересні 1658 р. 
у Гадячі трактат, що відновляв державний зв’язок України з Польщею в 
дусі класових і національних прагнень козацької буржуазії і надзвичайно 
цікавий із цього огляду (див. Гадяцька унія)*, хоча реалізувати його на ділі 
майже не довелося.

Польща в цей час перебувала в настільки скрутному становищі, що не 
могла надати Виговському і його партії якої-небудь істотної підтримки; на
впаки, вона сподівалася скористатися козацькими силами. Тим часом укла
дена з Польщею унія послужила новим вдячним агітаційним мотивом про
ти партії Виговського: маса козацтва, те, що вище ми означили ім’ям трудо
вого козацтва, рішуче не бажала відновлення зв ’язку з Польщею й не хоті
ла чути ні про які політичні вигоди з огляду на одну-єдину, але істотно 
важливу для нього умову, що торкалася інтересів робочих мас, —  повер
нення шляхти на Україну й відновлення шляхетського панування. Ц я обста
вина робила для неї неприйнятними всі попередні й наступні спроби угоди з 
Польщею, що укладалися козацькою старшиною, і налаштовувала трудові 
маси вже наперед найнесприятливішим чином проти представників цієї по
літики. Виговський, перед тим розгромивши за допомогою татар московсь
ке військо під Конотопом, відчув, що в нього зник ґрунт під ногами, і на 
вимогу війська склав із себе гетьманство (1658). Його наступник Ю рій 
Хмельницький (див.) повинен був відновити стосунки з Москвою. Стар
шина, однак, хотіла домогтися при цьому гарантії, що московський уряд на 
майбутнє не буде втручатися у внутрішні відносини України, і в цьому плані 
поставила свої умови представникам московського уряду. Але останній, пе
реборовши кризу, не хотів йти на жодні поступки, а, навпаки, виявивши в 
Україні розбіжність між старшинською і демократичною течіями, прагнув 
використовувати в інтересах своєї централістичної політики. Користуючись 
настроєм козацьких мас у лівобережних полках, бояри зажадали, щоб резо
люції, що нормували майбутні відносини, були висунуті на раді лівобереж
них полків, зібраної під впливом московських прихильників, у присутності 
московських військ. Старшині довелося скоритися й прийняти ці нові “пе
реяславські статті”, що містили цілий ряд обмежень української автономії й 
утверджували московський вплив на Україні.

Але ця насильно, підступно вирвана згода, звичайно, не могла настрої
ти українську старшину хоч якось сприятливо для московської політики, ні 
примирити з нав’язаними їй обмеженнями. Коли в наступному році мос
ковські війська почали невдалу війну з Польщею й опинилися в безвихід
ному становищі під Чудновим (1660), старшина з Ю .Хмельницьким без 
значних ускладнень відновила відносини з Польщею. А ле  й польська сто
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рона не мала настільки розсудливості, щоб встановити стосунки, які могли б 
задовольнити хоча б старшинську партію, найбільше їй сприяючу: польські 
представники відновили Іадяцьку унію в сильно урізаному вигляді, у якому 
остання, звичайно, не могла нікого задовольнити. Лівобережна Україна пі
сля невеликої реакції проти московського режиму, у вигляді народних повс
тань проти московських воєвод і гарнізонів, повернулася під опіку Москви, 
і на хвилях народних протистаршинських настроїв виплив на гетьманство 
найбільш безсоромний авантюрист-демагог Іван Брюховецький. Виступив
ши як представник Запоріжжя в його суперництві з “городовим” козацт
вом (властиво, —  його старшиною, див. Запоріжжя, X X , 527)*, він потім 
постарався забезпечити своє положення підтримкою Москви, якій за ціну 
цієї підтримки дав згоду на всі задумані нею розширення московської вла
ди на Україні: введення на Україну московського оподаткування й москов
ської адміністрації, повне підпорядкування української церкви Московсь
кому патріархату й призначення київського митрополита з Москви. Але 
здійснення цих проектів зустріло одностайну протидію всього українського 
народу, не тільки інтелігентських і старшинських верхів, але й народних 
мас, трудового населення, —  навіть Запоріжжя виступило проти свого став
леника. Н а правому березі Дніпра відновлення залежності від Польщі й 
правління Хмельницького, а потім його спадкоємця П.Тетері, безсоромно
го кар'єриста*, під стать Брюховецькому, так само викликало загальне не
вдоволення. Тоді П.Дорошенко (див.) розпочав спробу відновити політич
ну єдність України, опираючись на підтримку Туреччини, віддавшись під її 
протекторат. Він мав на увазі, звільнивши Україну від втручання Москви й 
Польщі, забезпечити повністю її автономію. Однак і цей план, після корот
кочасного успіху, що віддав Дорошенку всю козацьку Україну (1668), роз
бився об глибоку відразу, яку викликала в козацьких колах і в широких 
масах населення думка про панування турків. Народний рух у Лівобереж
ній Україні проти московських чиновників і гарнізонів, більше серйозний, 
ніж у 1660 р., мав все-таки тимчасове значення; після деяких вагань і мар
них зусиль домогтися від московського уряду гарантій української автоно
мії лівобережна старшина змушена була примиритися з відновленням мос
ковського режиму. Місце більш завзятого й незговірливого в питаннях укра
їнської автономії гетьмана Дем’яна Многогрішного зайняв покладистіший 
Іван Самойлович (1672), що прийняв за правило не противитися московсь
кій політиці в державних відносинах і додержуватися побажань старшини, 
козацької буржуазії у соціальній політиці.

Московський уряд, що уклав у 1667 р. мир з Польщею (т. зв. Андру- 
сівський), що розділив сферу їхніх претензій на українські території (П р а 
вобережна Україна, за винятком Києва з його околицями, залишалася за 
Польщею, Лівобережна із додатком Києва була визнана московським во-
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лодінням), міг тепер з подвоєною енергією звернутися до зміцнення свого 
панування в Східній Україні, не відволікаючись на боротьбу з Польщею. 
Цей мир викликав глибоке невдоволення на Україні таким насильницьким 
розривом української етнографічної території (навіть елементи, не ворожі 
Москві, не могли придушити в собі роздратування внаслідок такої “зради” 
московського уряду, що віддав Польщі назад територію, звільнену власни
ми силами від польського панування). Але, зрештою, він утвердив москов
ське панування в Лівобережній Україні. Дорошенко, який очистив за допо
могою турецьких військ від польських гарнізонів Правобережну Україну й 
який таким же чином мріяв про вигнання і московських з Лівобережної, 
зрештою, повинен був капітулювати перед з'єднаними московськими й лі
вобережними козацькими силами: правобережні полки не мирилися з дум
кою про підданство Туреччини й визнали гетьманом Самойловича (1674), 
а наступні спроби турків повернути собі Правобережну Україну (1678— 
1679) мали своїм наслідком тільки насильницький згін за Дніпро залишків 
українського населення, які уціліли ще в Правобережному Придніпров’ї 
після масової еміграції, що розвивалася тут у 1660—1670-х рр. Населення, 
розчароване в результатах повстання проти Польщі й не примирене з мож
ливістю відновлення шляхетського панування, ішло масами за Дніпро, у 
лівобережні полки, і далі —  на схід, у Слобідську Україну, а його залишки 
були виведені в 1679 р. насильно й поселені на південному прикордонні з 
низовими, запорізькими степами (по р. Орелі). Незважаючи на подальші 
спроби відновлення колонізації й козацького ладу на Правобережжі, що 
вживалися і з польської, і з турецької сторони, й досягали особливо значних 
успіхів у Подніпров’ї й області Південного Бугу в 1680-х і 1690-х рр. за 
вдяки діяльності козацьких полковників —  Палія (див.) і його товаришів, 
все-таки колишнє значення, що мало в козацькому житті Правобережжя, 
було тепер безповоротно загублене*. Центр її ваги переходить цілком і ос
таточно в лівобережні полки, в сферу українсько-московських відносин і 
соціально-економічних змін, викликаних останніми колонізаційними й по
літичними пертурбаціями.

Опозиція народних мас —  трудового населення й радикально-демо
кратичних запорізьких елементів —  паралізувала політичні прагнення укра
їнських верхів —  козацької старшини й інших буржуазних та інтелігентсь
ких елементів. Будівля української державності, українського автономного 
ладу, залишилася незакінченою, незавершеною й незатвердженою міцними 
гарантіями, тому що опозиція цих демократичних і трудових мас, що з підо
зрою стежила за кожним кроком своїх верхів (у яких бачила свого супротив
ника в соціальній площині та його посилення оцінювала як небезпеку для 
своїх соціальних інтересів), вибивала зброю з рук українського політичного 
представництва, гальмувала будь-який крок, позбавляла можливості роз
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винути хоч якусь стійку й планомірну протидію централістичній політиці 
московського уряду, що систематично здійснював свою програму перетво
рення України з автономного тіла в просту провінцію Московської держа
ви. Політична слабість українських правлячих кіл відкрилася перед цим 
останнім з цілковитою очевидністю із часу смерті Б.Хмельницького і, роз
раховуючи на цю соціальну тріщину в українському народі, яку не вдавало
ся усунути старшинській буржуазії через занадто свіже своє походження, 
занадто недавніх, —  що перебували ще в стадії утворення —  соціальних та 
економічних прерогатив, московський уряд сміло напирав на старшину, ціл
ком певно, що в рішучий момент вона не встоїть і здасть свої політичні 
позиції. Але, з іншого боку, той різкий протест, що викликало занадто різке 
ламання українського ладу при Брюховецькому —  народне повстання й 
об’єднання в одностайній опозиції всіх прошарків і груп українського насе
лення, дали московському уряду зрозуміти, що воно лише до певної межі 
може розраховувати на співчуття мас при своїх зіткненнях зі старшиною й 
не повинне занадто далеко заходити у своїй централістичній політиці (як це 
було зроблено в 1660-х рр., розраховуючи на піддатливість гетьмана), під 
страхом викликати енергійну й небезпечну протидію, підвести широкий і 
міцний фундамент під опозицію старшини. Тому московський уряд пере
творює свою політику в ряд дрібних обмежень, переважно політичного ха
рактеру, що не зачіпали безпосередньо інтересів мас (як захопила була їхня 
реформа оподаткування при Брюховецькому); з іншого боку, він не пере
шкоджає соціальній політиці старшини й навіть посильно сприяє створен
ню її станового благополуччя за рахунок цих ненадійних, бунтівних мас. 
Зрештою, виробляється рід мовчазної угоди: ціною поступок в політичній 
сфері, у питаннях української державності й автономії старшина може роз
раховувати на згоду й сприяння московського уряду у своїх стараннях над 
перетворенням у свою власність вільних військових територій, а вільного 
сільського населення —  у своїх підданих. Ц я залежність класового благо
получчя старшини від московського потурання зв ’язувала його по руках і 
ногах і віддавала в повне розпорядження московського уряду, що міг тепер 
тримати її під постійною загрозою перегляду її власницьких прав. Поступо
вий же розвиток кріпосницьких відносин повинен був зв ’язати й позбавити 
всякої енергії опору також і народні маси, що так різко виявили себе при 
реформах 1660-х рр. З  іншого боку, він повинен був й у соціальному плані 
вподібнити Україну іншій Московській державі з її важким кріпосництвом 
і знищити ту загрозу, що становила для останньої сусідство областей з сво- 
біднішими селянськими відносинами.

Водночас із цим втрачав останні риси свого колишнього демократизму 
й політичний устрій Гетьманщини. Принцип виборності, що лежав в основі 
козацького устрою в період його формування, уже в епоху переходу його в
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нову фазу —  військово-народного устрою, загальноукраїнського управлін
ня —  піддався фактично дуже істотним обмеженням. Тривала боротьба з 
польським урядом затримала край у воєнному стані протягом багатьох ро
ків; форми старого козацького військового устрою проникали все глибше в 
суспільні відносини, пристосовуючись до функцій загальної адміністрації; 
але ця нова роль вимагала від нього можливої стійкості й незалежності від 
випадкових настроїв військової маси. Тому роль загальної військової “ради” 
поступово обмежується: вона все більше усувається не тільки від поточних 
питань управління, але й від політичних питань, і поступово зводиться до 
просто декоративної ролі, тим більше, що й тут, як у прототипі ради — 
староруському віче, не були вироблені принципи представництва —  склад 
ради завжди був більш-менш випадковим і не відбивав прагнень і настроїв 
усього військового населення. Випадки штучного підтасування рішень ради, 
що особливо кидалися в очі під час партійної боротьби 1660-х рр., не могли 
не дискредитувати цих рішень, і внаслідок всіх цих обставин обговорення й 
рішення питань поточного управління, законодавства й політики остаточно 
пересунулося в раду вищих військових чинів, козацької старшини. З а  вій
ськовою радою залишалося рішення лише у найкардинальніших питаннях — 
вибору й усунення гетьманів, установлення відносин до сюзеренної держа
ви, але й тут роль війська, як уже сказано, стає поступово все більше лише 
декоративною. Його роль, його права захоплює старшина, що поступово 
множиться й складається в певний суспільний клас із цілком визначеною 
економічною, соціальною й політичною фізіономією. З  одного боку, вона 
намагається обмежити владу гетьмана, відгородити себе від його самовлад
дя, що розвинулося на ґрунті обмеження прав ради, з іншого боку —  вхо
дить у функції цієї останньої, намагаючись захопити в свої руки заміщення 
гетьманського уряду й усіх інших посад, все управління, і замінити козаць
ке народовладдя своїм правлінням. І в цьому знов-таки їй надає підтримку 
московський уряд, боярсько-бюрократичним навичкам якого, природно, 
органічно було огидне козацьке народовладдя. Поряд з обмеженнями укра
їнської автономії воно обмежує і підкоряє своєму контролю функцію ради, 
не допускає зміщень і виборів гетьмана без свого відома й контролю. З  
іншого боку, воно допомагає старшині в обмеженні гетьманської влади у 
відносинах цієї останньої до старшини, тому що обмеження гетьманської 
влади лежало взагалі в інтересі централістичної політики. І в сфері політич
ній у такий спосіб старшина досягає своєї мети за підтримки московського 
уряду, але ціною підпорядкування, вільного й невільного, досить обмежую
чому контролю московського уряду.

Так позначився напрям, у якому, очевидно, належало розвиватися від
носинам козацької України, або Гетьманщини. Зовнішньо вона залишалася 
чимсь середнім між васальною державою й автономною провінцією (атри
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бути державності, суверенітету, що існували на початку після приєднання і 
які надавали відносинам Гетьманщини до Москви характер державної унії, 
як її й визначають деякі державознавці*, до цього часу були вже ліквідовані 
московським урядом). Вона була аристократичною республікою, на чолі 
якої стояв гетьман, що обирався нібито військом, а в дійсності —  старши
ною. її конституція опиралася на незмінну в принципі хартію — т. зв. статті 
Богдана Хмельницького, на підставі яких вона була приєднана до Москов
ської держави; при зміні гетьмана ці статті пропонувалися на затвердження 
війська, і тільки за згодою останнього вносилися в них зміни: які-небудь 
переміни односторонньою волею московського уряду вважалися неприпус
тимими. Україна мала свою армію, свою скарбницю, повну незалежність у 
своїй фінансовій політиці; її адміністрація й суд не підкорялися централь
ним органам держави. Але фактично все це потрапляло поступово й неухи
льно в усе тіснішу залежність від цих останніх. Гетьман вибирався за зго
дою старшини з московським урядом; останній мав також вплив і на розпо
діл вищих посад українського правління. Митрополит із часу Самойловича 
перебував у підпорядкуванні патріархату, а разом з ним і все духовне укра
їнське життя перейшло під московську цензуру. Московський уряд усе бі
льше за своїм розсудом розпоряджався українськими військовими силами 
й, навпаки, почав розквартировувати свої війська на Україні, покладаючи 
їхнє утримання на українське населення, і т. ін. У цьому випадку козацькі 
полки Слобідської України, що перебували ще з початку в безпосередній 
залежності від московської адміністрації, слугували ніби зразком, до якого 
поступово підводили й порядки Гетьманщини. З а  ціну поступливості в цій 
сфері козацька старшина могла безборонно розвивати своє соціально-еко
номічне будівництво, творячи своє велике землеволодіння на руїнах вій
ськового землеволодіння, примусово скуповуючи селянські й козацькі зем
лі і за межами козацького реєстру (відновленого знову під новим ім’ям “ком- 
пута”, compte, тобто списку всіх тих, хто фактично відбував козацьку служ
бу), перетворюючи вільне сільське населення в залежне від себе. Одним 
словом, вона повторювала роботу польської шляхти на Україні, входила усе 
більше в її роль, воскрешала її традиції, відновила дію старого шляхетсько
го права (Литовського Статуту, що діяв на Україні до козацького переворо
ту)*, намагалася зв ’язати себе різними вірними й вигаданими генеалогіями 
зі шляхетськими прізвищами, взагалі розгорнула в усій повноті стару про
граму козацької буржуазії першої половини X V II ст. і в цій діяльності ко
ристувалася прихильною підтримкою московського (пізніше петербурзько
го) уряду, що жалуваними грамотами й авторитетом влади скріпляв й за 
тверджував ці соціальні придбання старшини.

У цьому напрямі розвивалася Гетьманщина під управлінням Самой
ловича (1672—1687) і його спадкоємця М азепи (1687—1709), котрий,

j 2 М. Грушевський. Т-9
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за прикладом Самойловича, поєднував догідливість московському уряду 
з вірним співчуттям старшинській соціальній політиці, і, очевидно, Геть
манщина мусила ще довго рухатися цим шляхом, повільно, але вірно ске
рованим московською централістичною політикою. Раптову й несподіва
ну пертурбацію в неї внесла Велика Північна війна. Напружуючи всі сили 
Росії для боротьби зі Ш вецією, імператор Петро, із властивою йому рвуч
кістю, ні з чим не рахуючись, розпоряджався військовими й економічни
ми ресурсами України. Він не лише гнобив козацькі полки далекими по
ходами, де вони піддавалися важким утискам, не говорячи про великі втрати 
від ворога, але використовував козаків на важких кріпосних і земляних 
роботах в умовах надзвичайно важких, де козаки тисячами гинули від не
здорових умов праці й поганого харчування, а вдома у себе населення 
терпіло нестерпні тяготи від поборів і грубого ставлення розквартирова
них тут московських військ і тих, які переходили через Україну. Все це 
викликало серед населення надзвичайне роздратування проти московсь
кого уряду, і це роздратування зверталося також і на М азепу як на догід
ливого його поплічника. З  іншого боку, Петро ясно виявляв, що він зо 
всім не має наміру серйозно рахуватися ні з політичними інтересами укра
їнського народу, ні зі старими гарантіями автономії Гетьманщини. Все це 
повинне було турбувати українську старшину, а коли в цей час війна Ш веції 
з її супротивниками присунулася до границь України й щохвилини загро
жувала перенестися на її територію, союз українських автономістів, укла
дений зі Ш вецією в половині X V II ст., висунувся перед їхніми епігонами 
як свого роду політичний заповіт, і старшина вирішила піти за цим закли
ком, а за нею, під її тиском, після довгих коливань, повний страху й нері
шучості, нарешті пішов і Мазепа*.

Союз зі Ш вецією залишився справою Мазепи й невеликої купки стар
шини, до якої потім, після деяких коливань, приєдналися ще запорожці під 
проводом Гордієнка. Український народ і вся маса козацтва залишилися бай
дужими свідками цього перевороту. Проте російський уряд вирішив вико
ристовувати це як привід для посиленої ліквідації української автономії. Ге
тьманом, за вказівкою Петра, був вибраний старий і нездатний полковник 
Скоропадський, і Петро, ігноруючи його, став безпосередньо розпоряджа
тися українськими посадами, призначав на полковницькі посади великоро
сів, приставив до гетьмана спеціальних резидентів для нагляду за його дія
ми, а в 1722 р. заснував при гетьмані “Малоросійську колегію” з великоро
сійських офіцерів, що мала слугувати апеляційною інстанцією для всіх су
дових та адміністративних установ України, тримати гетьманські фінанси, 
спостерігати за правильним діловодством гетьманської канцелярії й т. ін. 
Ц я установа позбавляла значення й гетьмана, й генеральну старшину, а по 
смерті Скоропадського Петро фактично зовсім скасував гетьманську вла
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ду, відклавши на невизначений час вибір нового гетьмана. Заступати його 
повинен був полковник Полуботок (див.), але насправді управління пере
йшло до колегії та її голови. Засоби України зверталися на потреби імперсь
кої скарбниці, на утримання імперських військ; місцева торгівля й промис
ловість падали під тягарем регламентації, що враховувала інтереси велико
російської торгівлі й царської скарбниці; населення було пригноблене нови
ми податками й постійною повинністю. Україна систематично перетворюва
лася в пересічну провінцію держави. Посилаючись на непорядки українсь
кого управління, Петро підготовляв введення імперських законів у практи
ку українських установ. Коли ж Полуботок доклав старання до впорядку
вання адміністрації й суду, Петро поспішив перервати цю реформаторську 
діяльність, викликавши Полуботка з товаришами в Петербург (де Полубо
ток потім і вмер в ув’язненні), і став готувати ґрунт для остаточного введен
ня великоросійського управління на Україні.

Ц е радикальне ламання українського ладу було розпочате Петром, од
нак його спадкоємцями уважалося занадто різким й небезпечним, і з огляду 
на загрозу війни з Туреччиною (підтримки якої шукали закордонні при
хильники Мазепи, на чолі з  Орликом) було вирішено послабити напругу 
нового курсу. Українській старшині дано дозвіл на вибір гетьмана, —  вибір 
був, втім, порожнім звуком, тому що кандидат на гетьманство заздалегідь 
був назначений урядом в особі старого й навченого досвідом миргородсько
го полковника Данила Апостола. Він і був обраний у 1727 р., і деякі най- 
різкіші порушення української конституції були скасовані; але повного по
вернення до відносин, що існували до 1708 р., уряд не бажав. Він тільки 
проголосив збереження “колишніх прав і вольностей”, але не мав наміру 
відмовлятися від усіх успіхів централістичної політики, досягнутих Петром. 
Апостол обережно, з більшим тактом і витримкою, поступово посувався в 
напрямку відновлення старого ладу; він одночасно з цим працював над від
новленням і впорядкуванням внутрішніх відносин (прийняв і значною мі
рою здійснив розпочатий Полуботком план реформ українського суду й 
т. ін.). Але управління його було короткочасним (у 1733 р. він був розбитий 
паралічем і фактично діяльність його припинилася), а головне —  зі схо
дженням на престол імператриці Анни уряд знову повернувся до петровсь- 
кого курсу в українських справах, і тільки обставини зовнішньої політики 
дещо стримували його в подальших обмеженнях української автономії. З і  
смертю Апостола (1734) було організоване правління оновленої, але в но
вому характері, Малоросійської колегії, —: вона тепер складалася порівно з  
“малоросійських” і “великоросійських” членів, під головуванням великоро
сійського резидента, що й був фактичним правителем України. Правління 
це мало нібито тимчасовий характер, але уряд насправді твердо вирішив не 
повертатися більше до гетьманського керування.
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Відступ, однак, ще раз було зроблено, цього разу, втім, не за політич
ними міркуваннями, а завдяки особистим симпатіям нової імператриці Є ли
завети, її відносинам до родини Розумовських. Уже в 1744 р. був виданий 
указ про відновлення гетьманства на підставах правління Скоропадського, і 
як тільки призначений для звання гетьмана молодий Кирило Розумовський 
(див.) досяг достатньо пристойного для настільки високого поста віку, він 
був обраний гетьманом (1750), і в такий спосіб відкрився останній антракт 
у розвитку централістичної політики імперії стосовно української автономії. 
Українська старшина, що правила ім’ям останнього гетьмана, досить ста
ранно використовувала можливості, що відкрилися їй завдяки високим зв ’яз
кам і впливам гетьмана, незважаючи на те, що сам він, вихованець петер
бурзьких сфер, був зовсім далекий від українських традицій та інтересів, 
неохоче проживав на Україні й, під впливом чисто особистих міркувань, 
іноді жорстоко псував автономістську програму старшині. Реформи, здійс
нені ім’ям Розумовського, представляли досить цікавий крок у формально
му перетворенні демократичної військової республіки, якою повинна була 
бути Гетьманщина у своєму первісному плані, в республіку аристократичну, 
козацько-шляхетську в дусі прагнень старшини. Вище було зазначено, як 
фактично вона втратила свій демократичний характер, зупинилась у своєму 
розвитку через зовнішні перешкоди й заплуталась у протиріччях свого де
мократичного принципу з фактичним пануванням козацької буржуазії. 
Остання, перетворившись у велику землевласницьку аристократію, майже 
магнатство, оформила своє соціальне панування Литовським Статутом, що 
з другої чверті X V III ст. цілком утвердився у ролі обов’язкового українсь
кого права, і тепер скористалася гетьманством Розумовського, щоб провес
ти корінну реформу судоустрою в дусі того ж  Литовського Статуту, що 
була разом з тим реформою місцевого самоврядування й адміністрації, точ
ніше, що відкривала їй шлях.

Якби імператриця Катерина не вирвала вчасно від Розумовського зре
чення від гетьманства (1764), якби правління старшини його ім’ям протри
вало довше, процес оформлення в законодавстві Гетьманщини, у її устано
вах і праві нового аристократичного, її власницького ладу, безсумнівно, ви
явився б ще повніше в ряді подальших реформ. Втім, уряд Катерини, як і 
правління її попередників, не був ворожим до соціальних тенденцій україн
ської старшини, або шляхетства, як воно тепер іменується. Викидаючи від 
часу до часу демагогічний прапор огородження українського трудового на
селення від “малих тиранів” (старшин-поміщиків), він закінчував санкцією 
різних заходів в інтересах цих останніх. Діяльність її губернатора Румянце
ва (див.), що змінив в управлінні Розумовського, досить показова в цьому 
відношенні. З а  повну ліквідацію гетьманства, за якою пішло також і скасу
вання старого адміністративного й військового устрою України, українська
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старшина була винагороджена низкою законодавчих актів, що зводили на 
ступінь непохитних основ нового ладу України все те, що вироблялося прак
тикою попереднього сторіччя, —  покріпачення селян, спадкоємні класові 
привілеї пануючого стану (зрівняного з  російським дворянством), придбання 
привілейованого шляхетського звання службою у військових козацьких чи
нах, самоврядування шляхетства й т. ін. Але політичній творчості, політич
ній ролі цієї козацької аристократії був покладений край.

Українське відродження. Падіння козацького ладу супроводжувалося 
глибоким занепадом українського національного життя й культури —  може, 
краще сказати: було показником цього занепаду. Протягом тривалого часу 
козацтво втягувало в себе найенергійніші, найактивніші елементи різних об
ластей України —  посередньо, через східноукраїнську колонізацію, що скла
далася теж через такий самий відбір найактивніших сил, і безпосередньо —  
залучаючи до своїх рядів усіх, хто найгостріше відчував гніт чужого соціа
льного й національного панування. І “під крила” козацтва упродовж цілого 
століття збиралося все, що прагнуло до необмеженого національного роз
витку, до культурного будівництва на національній, історичній підставі. 
Київський гурток, перетворивши під протекторатом козацького війська в 
другому й третьому десятилітті X V II ст. запущений, запустілий Київ із 
зубожілого прикордонного укріплення в центр культурного й національного 
українського життя, головним чином склався із західноукраїнських вихід
ців, переважно львівських, —  вони склали перші кадри київського вченого 
духівництва: викладачів, топографів, публіцистів і вчених, під керівницт
вом основоположника цього київського відродження, галицького ченця- 
шляхтича Єлисея Плетенецького, і його продовжувачів —  Борецького, Ко- 
пистенського. Петро Могила, який задумав створити власний “атеней”, 
наближений до латинської школи католиків, пристосованіший до практич
них запитів і потреб сучасного життя, теж звернувся за помічниками й спів
робітниками в цій справі до Львова, і пізніше, протягом майже цілого сто
ліття, ми не перестаємо зустрічати галицьких вихідців та їхніх нащадків на 
різних ієрархічних й учених позиціях Східної України. Тільки з кінцем 
X V II ст. слабшає цей приплив, і взагалі слабшають тісні зв ’язки Західної 
України зі Східною. Н изка фактів з останніх десятиліть проводить глибоку 
борозну між ними й усе більше поглиблює її, до великої шкоди для національ
ного життя. Ц е був спочатку політичний розділ України між Москвою й 
Польщею, закріплений “вічним миром” 1680 р., потім —  підпорядкування 
української митрополії московському патріархові. Невизнане західними єпар
хіями, що залишалися під владою Польщі, воно створило ієрархічний поділ 
по тій же політичній границі, а за ним пішло ще глибше —  догматичне, 
створене переходом в унію західних єпархій, проголошеним в останніх ро
ках X V II ст.
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Пасивність, з  якою духівництво й населення Галичини, яке.століттям 
раніше так ще енергійно відстоювало себе від аналогічних спроб ієрархії, 
прийняло тепер цей церковний переворот, є надзвичайно характерним по
казником того занепаду —  культурного, суспільного, економічного, яке пе
реживало українське населення західних областей під загальними розклад
ницькими впливами польського режиму —  загального польського збіднін
ня й спеціальних впливів його на елемент український, що убожів додатко
во ще й від згаданого відпливу найенергійніших елементів на схід. Правда, 
унія не мала тих наслідків, яких від неї очікували в польських клерикальних 
і політичних колах. Завдяки тому, що уніатське духівництво й взагалі Уні
атська церква не була зрівняна з Католицькою й залишилася в положенні 
церкви нижчої, мужицької, вона незабаром, через два-три покоління, одер
жала характер такої ж  народної церкви, якою раніше була Православна, і 
століття пізніше після свого насильницького введення стала джерелом націо
нального відродження (тут також не без деякого впливу залишилося й при
пинення відпливу на схід, про яке було згадано). Але для початку X V III ст. 
утвердження унії в Західній Україні знаменувало повне падіння національ
ної енергії, сили опору, народного самовизначення. Воно завершує собою 
ослаблення національного життя, відродженого рухом X V I ст. і потім по
ступово занепадаючого упродовж X V II ст., внаслідок поступового ослаб
лення й економічного занепаду (у зв’язку із загальним економічним падін
ням) тих суспільних класів, на яких опиралося, —  львівського міщанства 
насамперед і відсутності підтримки ззовні, внаслідок невдачі планів україн
ської держави, висунутих великим народним рухом половини X V II ст. (пла
ни Хмельницького, Виговського, Дорошенка) і наступного відокремлення 
Східної України.

Магнатська Волинь, до кінця X V II ст. майже без винятку ополячена у 
своїх шляхетських верхах, залишалася пасивною навіть ще більше, ніж Га
личина. У Правобережній Україні, цій батьківщині й первісному вогнищі 
козацтва, після ліквідації Палієвого козацтва, у другому десятилітті X V III ст., 
внаслідок повторної відмови Росії на користь Польщі від Правобережжя й 
нового насильницького виселення його населення в лівобережні полки (1711— 
1714), розвиток української селянської колонізації під польським шляхет
ським режимом, починаючи з другого десятиліття X V III ст., незабаром 
приводить (особливо з  1730-х рр.) до нових спроб народної боротьби із 
цим режимом. Але ці спроби (т. зв. гайдамаччина, див.), що підтримували
ся свіжістю козацьких традицій і близькістю Запоріжжя й задніпровських 
козацьких полків, все-таки не вийшли з форм стихійного, слабо організова
ного протесту, хоча, втім, подавлений він був не стільки польським урядом, 
скільки російськими військами. У такий спосіб Лівобережна Гетьманщина в 
другій половині X V II і потім у X V III ст. залишилася єдино живою й актив-
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ною частиною українського народного організму, і тим більше значення мали 
в загальній сумі українського життя ті зовнішні перешкоди, які стали на 
шляху її розвитку, і ті внутрішні протиріччя, що спотворили цей розвиток і 
призвели до передчасного й жалюгідного падіння як її культурного, так і 
політичного життя.

Прагнення до демократизації книжності й освіти, що виявилися під час 
недовгого відродження кінця X V I ст. і які мали на меті вивести літературну 
творчість із тісних церковних кіл, зробити її надбанням широких мас, ско
риставшись для цього народною мовою, “посполитою беседою”, у дусі ре
формаційних плинів, що зверталися до мови буржуазних кіл і народних 
мас, —  не знайшли свого розвитку в наступний київський період. Надрив, 
що відбувся на початку 1630-х рр., — усунення православної ієрархії, що 
одержала свою урядову легалізацію, від суспільних інтересів, від напруже
ної боротьби, яка захоплювала всі живі, активні народні сили, її прагнення 
затвердити свою позицію на суворій букві канонів, відрікшись від недав
нього занадто близького спілкування з мирським елементом, звільнившись 
відлого занадто широкої участі й впливу на церковні справи, —  все це не 
залишилося без наслідків для подальшої долі української освіти й культури. 
Переживши цю перерву в момент найбільшого розпалу козацької смути 
1660-х рр. і знову відродившись у своєму тодішньому центрі —  київській 
колегії, або “академії”, як вона починає офіційно йменуватися, ця освіта й 
ученість відрізняються більшим відчуженням і відсталістю від інтересів і 
запитів життя. Релігійна боротьба в Східній Україні відходила все більше в 
сферу минулого, усе менш зачіпала суспільні інтереси, і тим менше була 
цінною —  навіть для української буржуазії —  київська школа, що остато
чно відлилася у форму духовної, богословської, схоластичної колегії, і її 
книжність, що залишалася по-старому в руках вищого духівництва —  ха
зяїв наявних друкарень і всієї видавничої й книгорозповсюджувальної справи, 
у тих скромних розмірах, у яких воно тоді існувало. Час Мазепи, який ре
тельно опікувався церквою, церковною просвітою й мистецтвом, був епо
хою найвищого процвітання української культури Гетьманщини, що впер
ше, після довгих років смути, користувалася благами миру й заступництвом 
місцевого уряду й ще не знала тих утисків, у смугу яких вона вступила дещо 
пізніше. Але й у цю епоху процвітання відчувається вже її однобічність. 
Твори живіші, що викликали суспільний інтерес, —  історичні, поетичні, 
суспільна сатира —  залишаються невиданими (у тому числі й чудовий істо
ричний епос, що складався в цей час у свої остаточні форми, і українська 
лірика)*.

При такій відсталості й відчуженості від життя тим згубніше відбилися 
на українській книжності цензурні утиски, що впали на неї після падіння 
Мазепи. Вже раніше, з підпорядкуванням Київської митрополії московсь
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кому патріархату, українським літературним колам довелося досить важко 
відчути свою залежність від московської цензури. Починаючи з 1720-х рр., 
під приводом контролю церковної правовірності, цензура починає викорі
нювати й особливості української мови —  “дабы никакой розни и особаго 
нарѣчія не было”. Ц е завдало смертельного удару українській книжності і 
її знаряддю —  книжній мові, що виробилася в X V I—X V II ст. з елементів 
старої церковнослов’янської й живої української мови, але разом з тим ста
вило непереборну перешкоду проникненню в літературний (друкований) 
вжиток і творів на чистій народній мові, що висувалася на зміну цієї відми
раючої книжної мови. Також залишалися невиконаними старання українсь
кої інтелігенції замінити відмираючу духовну школу новою, світською, від
повідною потребам нової української аристократії й буржуазії. Проект 
заснування університету в Батурині, гетьманській резиденції, складений для 
подання імператриці в 1760 р., і трохи пізніше подана петиція про перетво
рення в університет Київської академії й заснування другого університету в 
тому ж  Батурині залишилися без результату. Імперський уряд не співчував 
цим проектам, оскільки віддавна наполегливо вів українську буржуазію до 
якомога повного злиття з великоросійською, до обрусіння шляхом школи й 
служби, і ця мета дійсно здійснювалася. “Желание к чинам и жалованью”, 
на яке покладала свої надії особливо імператриця Катерина, тобто прагнен
ня до бюрократичної кар’єри, до якої дійсно кинулася особливо нижча стар
шина, що прагнула таким чином втиснутися в середовище місцевого вищого 
суспільства, і прагнення підкреслити свою відмінність від сірої козацької 
маси, з якої вона по суті тільки-но вийшла, дійсно повели її до відчуження 
від народу й до обрусіння, приготовленого викорінюванням старої книжної 
мови, вимиранням старої школи й літературної творчості. З  половини 
X V III ст. великоросійська канцелярська мова вже панувала в діловодстві 
українських установ; у другій половині X V III ст. великоросійська мова була 
введена формально в українські школи; стара книжкова мова тримається 
певний час лише в приватному листуванні вихованців старої школи; народ
ну мову вживають, але не серйозно —  у жартівливих творах, і на неї див
ляться як на своєрідний провінціалізм, що не має ніякого майбутнього: мо
вою культури в Східній Україні кінця X V III ст. є мова великоросійська, як 
у Західній —  мова польська. Але в цей же час там і тут, у двох вогнищах 
українського національного життя —  у Лівобережній Гетьманщині й у Га
личині починають виявлятися симптоми пожвавлення національних інтере
сів —  провісники прийдешнього відродження.

Н а заході нові умови українського життя були створені приєднанням 
до Австрії української Галичини з деякими суміжними українськими й поль
ськими територіями, як історичні володіння Угорщини (вірніше —  предме
та угорських політичних прагнень), при першому поділі Польщі, в 1772 р.
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Кілька років пізніше та ж доля чекала північну частину Молдавії, що утво
рила австрійську провінцію Буковину. Австрійський уряд незадовго перед 
тим мав нагоду зіштовхнутися з українським питанням: обстежуючи при
чини руху 1760-х рр. серед українського й румунського населення Угорщи
ни (у Мармароському комітаті) проти унії, що впродовж X V II і X V III ст. 
поступово поширювалася серед українського населення Угорщини, він зу 
стрівся вже тут з  такими явищами, як глибоке тяжіння населення до “старої 
віри” (православ'я) і надії на прийдешню допомогу “східних государів” —  
відновлення древнього православ’я й звільнення народу від панської влади. 
Стурбований цими фактами, уряд Марії Терези тоді вже досить серйозно 
задумався над становищем Української уніатської церкви й українського 
елементу взагалі й вжив чимало заходів, спрямованих на покращання мате
ріального становища й культурний підйом місцевого українського, уніатсь
кого духівництва й які залишили дійсно значний слід у місцевому українсь
кому житті. Із приєднанням до Австрії Галичини й Буковини імператриця 
Марія Тереза та її спадкоємець Иосиф II вжили заходів до піднесення по
буту й освіти місцевого духівництва й сільського українського населення, і 
ці починання, хоча не завжди вдалі й незабаром припинені в час загальної 
реакції (що почалася по смерті імператора Иосифа), все-таки принесли свої 
плоди. Заходи, спрямовані до піднесення освітнього цензу духівництва, до 
огородження його й селянського населення від сваволі й крайньої експлуа
тації з боку шляхтичів, були насамперед цінні тим, що дали хоч який-не- 
будь просвіт у безвихідному становищі місцевого українського елементу під 
пануванням польської шляхти —  окрилили його свідомістю можливості руху, 
розвитку, прилучаючи до культурних успіхів інших народів. Самі по собі 
культурні успіхи, осягнуті новою галицько-українською інтелігенцією, що 
вийшла із заснованих австрійським урядом семінарій і Львівського універ
ситету, були більш ніж скромні. Стара книжна мова, що зберегла тут своє 
становище (тому що її не торкнулися цензурні гоніння у Східній Україні), 
але не здатна стати щоденним знаряддям літератури, становила тут не за̂ - 
сіб, а перешкоду культурі. Нова інтелігенція, вихована в латино-німецькій 
школі, не вміла зберегти живого зв ’язку з народним елементом і, не вміючи 
культивувати свою народність, продовжувала користуватися польською 
мовою, польськими культурними засобами, —  незважаючи на все своє га
ряче бажання звільнитися від панування польської культури. Але, зреш
тою, це гаряче прагнення до національної емансипації дало можливість і цій 
убогій інтелігенції оцінити як засіб національного звільнення народну сти
хію, коли вона була знайдена й піднята як прапор східноукраїнським відро
дженням.

В українських провінціях, що дісталися при поділах Польщі Російській 
імперії, ця зміна не принесла навіть і такого покращання, як у австрійських
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провінціях. Польська шляхта зберегла цілком своє пануюче становище; крі
посне право в Правобережній Україні під російським пануванням, при спі
льній кріпосницькій атмосфері імперії, зміцніло й досягло такої напруги, 
якої не могло досягти раніше*. У культурній сфері місцевий український 
елемент, уже раніше ослаблений тривалим польським пануванням, піддався 
посиленому гніту, що одночасно йшов із двох сторін: з польської, пред
ставленої могутнім шляхетським класом, що володів також і значними 
культурними засобами, і з  офіційної великоросійської, представленої адмі
ністрацією, казенною школою й офіційним православ’ям, що зайняло місце 
знищеної урядом унії. Внаслідок цього подвійного гніту українське життя в 
правобережних областях виявилося найглухіше й найвідсталіше в наступно
му столітті.

Порівняно з ними лівобережні землі перебували в кращих умовах, і 
цим пояснюється, чому повернення до народності, що становить першоос
нову українського національного відродження, виникло й розвинулося саме 
тут. Невдоволення політичним падінням українського життя змушує укра
їнське суспільство звернутися до народності як до джерела відродження 
“слави своєї батьківщини”. Культурне обрусіння не вигнало із цього сере
довища дуже сильно розвиненого місцевого патріотизму. У свій час Румян
цев, дуже вороже настроєний до всяких проявів цього останнього, з вели
ким роздратуванням зазначав, що “инако не отзывается, что они изъ всего 
св*Ьта отличные люди, и все, что у нихъ есть, то лучше всего”. Правда, ще 
задовго до ліквідації української автономії українська старшина була захоп
лена питаннями утвердження своїх класових привілеїв, свого економічного 
й соціального панування. Імператриця Катерина II доклала всіх старань для 
того, щоб компенсувати особистими й класовими, економічними й соціаль
ними здобутками українській старшині гіркоту втрати політичних прав. 
Проте з першою нагодою висловитися, що дало складання наказів депута
там у Єкатерининську комісію 1767 р., ті прошарки українського населен
ня, які були покликані до складання цих наказів, дуже виразно й одностай
но, не виключаючи й шляхетства, висловилися за відновлення української 
автономії —  “статей Богдана Хмельницького”, гетьманського управління 
й т. ін. З  ще більшою силою пробуджується серед українського суспільства 
жаль за втраченими політичними правами поколінням пізніше, коли, з  од
ного боку, цілковито закінчилася ліквідація старих українських установ, з 
іншого боку —  була пройдена вся та смуга станових та особистих здобут
ків, якими супроводжувалася ця ліквідація й остаточне сформування шля
хетного дворянства України. Всі нащадки козацьких чинів могли почити на 
лаврах своїх майнових і станових надбань, остаточно й непорушно закріп
лених за ними; але після того, як це все було пройдено й досягнуто, природ
но було згадати про те, ціною чого були зроблені ці надбання, і з  новою
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силою з ’явився жаль про те, чого бракувало в цій розкішній трапезі шляхет
ного дворянства. Найсміливіші голови хапаються ще раз за плани боротьби 
за втрачені права за допомогою іноземного втручання (відоме звернення 
Капніста, “з доручення земляків”, до прусського міністра Ґерцберґа в 1791 р. 
із запитом, чи можуть українці, “доведені до розпачу тиранією”, розрахо
вувати на допомогу й заступництво Пруссії на випадок повстання, —  звер
нення, ймовірно, не єдине, судячи з існування, поки ще дуже глухих, вказі
вок на подібне звернення також і до французького уряду*). Інші намага
ються використовувати переміни в настроях двору й уряду для відновлення 
старого українського ладу. Так, при імператорі Павлі, як догадувалися, —  
стараннями його улюбленця О.Безбородька, були відновлені деякі україн
ські установи (судові), і пізніше, коли уряд у важкі моменти звертався до 
набору козацьких полків (у 1812 і потім у 1831 р.), у зв ’язку із цим виника
ли надії на відновлення козацького устрою, поновлення гетьманства й т. ін.

Поряд із цими й подібними фактами й мріями в сфері практичної полі
тики в тому ж  дворянському середовищі йшло, так би мовити, ідеологічне 
відновлення української традиції. З  особливою запопадливістю й любов’ю 
розвивається в цей час серед тієї ж  шляхетської інтелігенції антикварна ро
бота зі збирання відомостей про старий лад і життя —  того, що можна 
назвати стародавностями Гетьманщини, —  про особливості народного життя 
й побуту, —  усього, що відірваним від них представникам шляхетного ста
ну здавалося засудженим на неминуче й швидке зникнення (свідомо або 
несвідомо, відступництво інтелігенції створювало це почуття безвихідності 
народної стихії в українського інтелігента цього й пізнішого часу). Слабко, 
по-дилетантськи, але починають все-таки збиратися матеріали з етнографії 
й мови, твори народною мовою. Українське дворянство з  особливою любо
в’ю вивчає й відтворює героїчну боротьбу “козацько-малоросійського на
роду” з Польщею за свої вольності, яка у дворянському уявленні була про
тотипом і підставою шляхетських привілеїв X V III ст. Воно розцвічує її всі
ма барвами легенди, з  особливою любов’ю відшукує в минулому Лівобереж
ної України своїх героїв, мучеників і міцних борців за українські права; це —  
час особливої популярності Полуботка (див.) з  його легендою й Мазепи, 
якому за гоніння, що обрушилися на його пам’ять, за анафему, що виголо
шувалася цьому гойному благодійникові Української церкви, зрештою, було 
забуто все, що відштовхувало від нього сучасників, і портрет якого в першій 
половині X IX  ст. стає популярною прикрасою українського дворянського 
вогнища й проявом цієї досить нешкідливої фронди.

Найсерйознішим у своїх наслідках і значним у цьому розвитку україн
ських інтересів серед українського вищого класу був інтерес до мови. А нти
кварний у своїх вихідних моментах, як і інші, охарактеризовані вище, він не 
залишився в цій антикварній сфері завдяки тому, що цей інтерес знайшов



324 ДОДАТОК І: НАУКОВІ РОЗВІДКИ ТА ЕНЦИКЛОПЕДИЧНІ ГАСЛА (1912-1916)

свою підтримку й санкцію в загальніших явищах європейського життя —  у 
поширеному з кінця X V III ст. звертанні до народності як до нового джере
ла поезії, культури й ідеології, і в національному пробудженні різних сло
в ’янських народностей, що розвивається значною мірою під впливом і 
санкцією цього ж романтичного культу народності. Розпочавшись спроба
ми збирання пам’ятників народної мови й ідіом української мови, він пере
ходить згодом, поряд з серйознішим вивченням мови, також і до більш- 
менш серйозних спроб творчості народною мовою. А  ідеї народності, що 
широко поширюються із другої чверті X IX  ст. в українському суспільстві, 
так само, як і в польському й великоросійському, і приклади інших слов’ян
ських народностей на цьому поприщі допомагають піонерам нової україн
ської літератури орієнтуватися в завданнях національного відродження, 
переводячи інтереси до народного життя зі сфери чисто літературної або 
наукової в сферу суспільних і політичних питань.

Вживання народної мови в Східній Україні не припинялося упродовж 
усього X V III ст., як і в Західній Україні. До неї зверталися із практичних 
мотивів —  для зрозумілості проповідей і релігійних повчань; до простона
родної мови, тем і типів пропонували звертатися у відомих родах творчості 
поетики, напр., для комічного ефекту, і на цьому ґрунті розвиваються комічні 
сцени народною мовою, прототипи української оперетки й комедії X IX  ст., 
що знаходили своїх захоплених цінителів в епоху українських інтересів міс
цевої інтелігенції кінця X V III ст. Н а більш-менш чистій народній мові скла
далися також ліричні твори, що зверталися до народної мови як до більш 
близького й безпосереднього органу чуття. У другій половині X V III ст., з 
вимиранням старої книжної мови в Східній Україні, творчість народною 
мовою явно навіть підсилюється (щодо цього цікава різниця із Західною 
Україною, де книжна мова, не піддаючись спеціальним гонінням, зберегла
ся у вжитку й пізніше, гальмуючи літературне вживання народної мови, 
тим часом як у Східній із цих двох гнаних мов —  книжної та народної —  
остання, як життєвіша, розвинулася за рахунок першої й порівняно рано 
витиснула її з ужитку). Середовище, де головним чином культивується на
родна мова в X V III ст., у Східній, як і в Західній Україні, —  це не суспіль
ні верхи, не стільки інтелігенти у властивому розумінні, скільки лінія зітк
нення книжності й народності, — кола, що були посередниками між інтелі
генцією й народними масами: нижче духівництво, “дяки-бакаляри” (на
родні вчителі), грамотніші й заможніші представники козачого й міщансь
кого класу, нижча буржуазія, так би мовити, —  на відміну від великої, 
аристократичної. З  кінця ж X V III ст., коли й в українських верхах почина
ють цінувати цю творчість народною мовою, вона знаходить собі продов
жувачів —  теж головним чином з різночинців, людей, що особливо вийшли 
з духовного звання, але вже освічених, цілком інтелігентської марки; такі
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основоположники нової української літератури —  І.Котляревський, П .Гулак - 
Артемовський, Д .Пузина й ін.

Характерна риса цього першого періоду народної літератури —  деяка 
несміливість більшості виступів, непевність у тому, чи можна виступати з 
цією творчістю серйозно, як зі справжньою літературною справою, і тому 
готовність при нагоді заховатися за щит гумористичного трактування свого 
сюжету й своєї манери, хоча зовсім зрозуміло, що потай самі автори хотіли 
б поставитися до народних тем і до народу, до його позитивних типів з 
повною серйозністю. Вони й зустрічають, дійсно, надзвичайно співчутли
вий відгук серед українського суспільства! Під старими впливами відро
дженого українського патріотизму й новішими впливами народницького 
романтизму й сентименталізму їхні народні теми —  то з історико-романтич
ною, то з народницько-демократичною підкладкою —  знаходять теплий 
прийом і серед справжнього українського дворянства, і такі безсумнівні 
представники його, як Трощинський, Квітка-Основ’яненко, Мартоси, М ар- 
ковичі й ін., подають руку цій різночинській літературі народною мовою, то 
вступаючи безпосередньо в ряди її представників, то залишаючись у ролі її 
цінителів і шанувальників. Українська народна словесність одностайно про
голошується славою українського народу, одним з найцінніших культурних 
скарбів слов’янства; поневолена й пригноблена народна маса, на яку ще так 
недавно українська інтелігенція презирливо дивилася з висоти своєї поверх
невої, на лету схопленої європейськості, виявляється власницею й творцем 
творів, що становлять честь і гордість українства, носієм щирої краси й 
моральної правди життя. Ц я свідомість, що поступово зростає в найбільш 
культурних і чуйних колах української інтелігенції в другій чверті й у сере
дніх десятиліттях X IX  ст., не тільки поєднує дворянську інтелігенцію з 
письменниками-різночинцями, апологетами народного життя й товмачами 
народного горя, але й приводить її до розуміння соціально-економічного 
становища народу: руйнує потроху стару свідомість, створену двовіковою 
економічною, класовою роботою української буржуазії. Такий же спільний 
ґрунт, спільну мову дає романтична ідеалізація старовини —  козацького 
минулого головним чином; звичайно, народ підходив до цього зовсім не з 
того боку, що нащадки козацької старшини, але, зрештою, вони зустрічали
ся тут, і інтелігенція знаходила в цій народній ідеалізації співзвучні ноти. 
Всім цим пояснюється таке явище, що Шевченко, цей геніальний представ
ник народної, кріпацької ідеології, є духовним вихованцем лівобережного 
дворянсько-різночинського українського петербурзького гуртка (Гребінка, 
Мартос, Маркович та ін.), і пізніше, при всьому своєму демократизмі й 
соціальному радикалізмі, він обертається у дворянських колах Лівобереж
жя, і хоча в його творах ми зустрічаємо чимало гарячих інвектив із приводу 
“паничів”, що ідеалізують село й “завзятих патріотів”, що залишаються,
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незважаючи на свій патріотизм, мерзенними кріпосниками, —  поряд із цим 
він знаходив у цьому середовищі й співзвучні настрої, симпатичні прагнення 
й почуття, які давали можливість цій щирій, прямодушній людині дихати й 
жити в цьому дворянсько-інтелігентському колі, знаходити в ньому друзів та 
однодумців, не говорячи про численних шанувальників і ентузіастів.

Так складається в половині X IX  ст. те, що є українським рухом у вузь
кому розумінні. Його арена —  головним чином Лівобережна Україна в 
широкому розумінні (стара Гетьманщина й Слобідська Україна) із гуртка
ми, що тяжіють до неї, київськими й позаукраїнськими —  петербурзькими 
й московськими. Він проявляє себе зовнішнім чином переважно в літерату
рі, але не обмежується лише нею й взагалі набагато ширше захоплює укра
їнське суспільство, ніж можна було б судити за його зовнішніми проявами: 
у ньому залишалося дуже багато прихованого —  не стільки конспіративно
го, скільки інтимного, яке уникали виносити й віддавати розголосу (частко
во, можливо, з “розсудливості”, але не тільки із цих міркувань). Тому він 
не порушував офіційного фасаду українського життя, що дбайливо підтри
мувався миколаївським режимом. Культ народності й культ традиції були 
найзагальнішими спайками різних категорій цього руху. Демократизм і со
ціальний радикалізм проявлялися в ньому дуже неоднаково. Якщо такий 
захоплений шанувальник народної душі й народного життя, як Квітка-Ос- 
нов’яненко (див.), загальновизнаний “батько-отаман” нової української лі
тератури в 1830-х рр., у своїх зверненнях до народу ( “Листи до любезних 
земляків”, 1839) не зумів нічого запропонувати йому, крім апології існую
чого суспільного й політичного ладу (від поміщицького до поліцейського 
режиму), його шанувати й поклонятися перед ним, то київський гурток 
(т. зв. Кирило-Мефодіївське братство; див.)*, що організувався декілько
ма роками пізніше, і в якому зійшлися найталановитіші представники молод
шого покоління (Ш евченко, Костомаров, Куліш, Іулак, В.Білозерський, 
Панас Маркович та ін.), мріяв про слов’янську федерацію, “викорінення 
рабства й усякої зневаги до нижчих класів”, свободу слова й совісті й най
потужніше поширення освіти й свої ідеї мав намір популяризувати за допо
могою виховання юнацтва, шляхом популярної літератури й ходіння в на
род. Ц і ідеї знаходили численних адептів, хоча залишалися ще в періоді 
розробки, коли внаслідок доносу на нього обрушилися переслідування, які 
позбавили рух його ініціаторів. З  них починається історія українства як руху 
суспільно-політичного, що ставив собі певні суспільні завдання.

Незважаючи на те, що український рух у Росії таким чином зростав 
досить повільно й у літературі проявив себе лише частково й не дуже яскра
во, проте вже перші кроки нової української літератури в Росії вплинули на 
галицьке відродження. Коли обставини місцевого життя висунули питання 
про права української (або, як він тут продовжував називатися, “руської”)
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мови —  про и місце в школі и викладанні, коли місцевій інтелігенції дове
лося відстоювати її з огляду на новий натиск польського шляхетського па
нування (якому фактично віддала Галичину австрійська реакція на початку 
X IX  ст.), —  початки нової української літератури зіграли вже в цей час 
роль аргументу на захист культурних прав місцевої української мови. П із
ніше, коли виникло питання про те, що повинно лягти в основу місцевої 
шкільної й культурної мови —  чи елемент простонародний, чи старий книж
ний, або —  в іншій постановці —  чи повинен останній оновитися народни
ми елементами або йти за великоросійською мовою, що розвивалася (у своєму 
“високому” стилі X V III ст.) на підставах старої церковнослов'янської тра
диції, —  в 1830-х рр. головним чином, а потім знову в 1850-х рр., україн
ська література вирішувала для її прихильників це питання безапеляційно 
на користь чисто народної мови й поряд з цим показувала напрям, у якому 
слід було розвивати й місцеву літературну творчість —  у демократичному й 
народницькому напрямі. Гурток університетської молоді 1830-х рр., яку 
новітній український рух Галичини вважає своїми основоположниками (М ар- 
кіян Шашкевич із товаришами), стає свідомо на цю позицію й у нових 
напрямах східноукраїнських досліджень народної словесності й літератур
ної творчості намагається орієнтувати свою діяльність.

Н а противагу українському руху в Росії, де рушійним началом служить 
літературна й наукова думка, при повному майже усуненні суспільства від 
реального будівництва суспільних і національних відносин, у Західній (А в
стрійській) Україні актуальними були життєві питання. Таким було питання 
про організацію парафіяльних шкіл у 1820-х рр., питання про мову викла
дання й літератури в 1830-х рр. (досить характерно, що в офіційних сферах 
на народну мову дивилися в цей час несприятливо, як на щось небезпечне, 
що порушує “основну рису русинського характеру —  консерватизм”). Н а 
прикінці 1840-х рр. у зв'язку із загальним рухом 1848 р. і спеціальними 
польськими прагненнями до відновлення історичної Польщі висувається 
питання про емансипацію української Галичини від польського панування й 
забезпечення свобідного національного існування української народності. 
Оскільки польський рух мав революційний характер, а українське суспіль
ство й раніше, з часу короткочасного заступництва, наданого йому австрій
ським урядом, покладало всі свої надії на це останнє, і це цілком відповіда
ло його складу —  клерикальному і бюрократичному, то український рух 
1848 р. в Австрії одержує характер цілком урядовий і консервативно-реак
ційний. Уряд цього разу досить рішуче пішов йому назустріч: намісник Га
личини, горезвісний граф Стадіон, якому поляки потім приписували “вина
хід русинів”, про яких нібито доти нічого не було чути в Галичині, підтримав 
політичну організацію українського елементу. Останній при цьому, вустами 
свого національного конгресу, т. зв. “собору руських учених”, рішуче від
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межувався як з  польської, так і з  великоросійської сторони і проголосив 
осібність і самостійність “руської” (української) мови, що зв’язує українські 
землі Росії й Австрії; в інтересах вільного розвитку місцевого українського 
життя він поставив цілу низку цілком раціональних резолюцій, які багато в 
чому випередили пізнішу програму українського національного руху (відо
кремлення польських провінцій від власне української Галичини, введення 
викладання українською мовою в навчальних закладах останньої й т. ін.). 
Уряд заявив свою готовність іти назустріч цим побажанням, але здійснив 
дуже небагато із запропонованого: наступна реакція знову загальмувала всі 
ці починання, і клерикальні й бюрократичні елементи, що відігравали роль 
вождів і представників українського народу, і його інтелігенція, що перева
жно складалася зі священиків і дивилася на митрополита з його капітулом, 
як на Богом поставлених вождів свого народу, відчули себе неспроможними 
й безпомічними, коли уряд охолонув до українського питання. Польська 
шляхта, змінивши свою фронду на тактику безумовної лояльності стосовно 
династії й Корони, навчена досвідом 1848 р., спритно захопила в свої руки 
управління краєм, зробила його своєю монополією й, накинувши тінь русо
фільства й тяжіння до православ’я саме на найбільш консервативні й клери
кальні елементи, що виступали як визнані представники галицького україн
ського населення, поставила їх дійсно в безвихідне становище.

У цих умовах навіть введення конституції, організація представництва 
й провінційного самоврядування, розпочата в 1860 р. і закінчена австро- 
угорською угодою 1867 р., не внесли помітного покращання в галицькі від
носини: нові конституційні форми були використані польською шляхтою 
винятково для утвердження в краї свого панування, а це останнє —  для 
систематичного придушення українського елементу, який насмілився вчи
нити їй протидію в 1848 р. Зрештою, свідомість безвиході у зв’язку з пораз
ками Австрії, що, очевидно, не передвіщали їй взагалі тривалого існування, 
у середовищі клерикально-бюрократичної української інтелігенції вилива
ється в політичне й культурне русофільство, або москвофільство*: ця інте
лігенція складала зброю, покладаючи всю надію на прийдешнє приєднання 
Галичини до Росії; вона відмовлялася від культурної роботи на народній 
основі, сповідала єдність російського народу “від Карпат до Камчатки” і 
необхідність свого прилучення до великоросійської літератури й культури. 
Оскільки в дійсності таке прилучення за умовами місцевого життя було зо 
всім неможливе навіть для інтелігенції, не говорячи вже про ширші кола 
населення, то на практиці ця програма виявилася проповіддю політичного й 
культурного квієтизму й пасивності. Угорська Русь, ставши на цей шлях 
після невдачі місцевого руху 1848 р., дійсно завмерла. Але Галицька (і маг
нетизована до неї Буковинська) Україна виявилася настільки життєвою, 
що у своїй більшості не прийняла цієї програми. Оскільки її проголошення
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було усвідомленням свого безсилля з боку клерикально-бюрократичних еле
ментів, що керували (так званих “святоюрців” —  за іменем “Св. Ю ра”, 
резиденції митрополита і його капітулу), то керівна роль повинна була пере
йти до елементів, не захоплених песимізмом, що вважали політичне й куль
турне будівництво можливим і в даних умовах, але на народній основі, у 
тісному союзі з  українським рухом Росії, у демократичному й народниць
кому напрямі. Ц е були представники переважно молодого покоління, того 
ж клерикально-бюрократичного прошарку, але ще початківці, які менш від
чували свою залежність, при цьому які виступили в вільніших, конститу
ційних умовах життя, прагнучи ближче підійти до народу (втім, за своїм 
суспільним складом дуже помірні ліберали або консерватори, не позбавлені 
клерикалізму, далекі від суспільного й культурного радикалізму). їх енергії 
і впевненості в успіху багато сприяла підтримка, яку їм надавали уже з пер
ших їхніх кроків представники українського руху в Росії. У свій час застій в 
українському русі після розгрому Кирило-Мефодіївського братства (коли, 
позбавлений своїх найталановитіших представників, переляканий зверне
ними на них репресіями, український рух фактично замкнувся в скромному 
українофільстві, відмовившись від усяких політичних завдань) не залишився 
без сильного впливу на зниження суспільної енергії й у Галичині. Тепер 
пожвавлення українського руху в Росії з  кінця 1850-х рр. могутньо вплину
ло на наростання нового “народницького” ( “народовського”) українства й 
в Україні Австрійській.

Українське пожвавлення в Східній Україні збіглося із загальним суспі
льним пожвавленням Росії, що почалося після Кримської кампанії й супро
воджувало “епоху великих реформ”, і стояло в тісному зв ’язку з ним. П и
тання емансипації, економічного й культурного устрою селянства, народ
ницькі устремління, висунуті епохою реформи, якнайкраще підходили основ
ним, народницьким і демократичним тонам українського руху й української 
літератури: вони захоплювали й полонили живіші й активніші елементи ук
раїнського суспільства. Хоча на чолі українського руху цих років (кінця 
1850-х і початку 1860-х) стали старі кирило-мефодіївці —  Куліш, Ш евчен
ко, Костомаров, Білозерський, —  політичні мотиви, висунуті ними з особ
ливою визначеністю в 1840-х рр., тепер відійшли на задній план, навіть 
зовсім замовкли перед поточними питаннями соціального влаштування се
лянства, цього фундаменту українського відродження. Цей мотив панує 
цілком виразно в першому українському органі Росії —  журналі “Основа”, 
що виходив під керівництвом кирило-мефодіївців у 1861—1862 рр. Україн
ський рух певним чином навіть розчиняється в народництві, втрачаючи своє 
національне забарвлення; у цьому напрямі діяла співзвучність мотивів укра
їнського народництва з  великоросійським народництвом, з іншого боку —  
гоніння, розпочате з 1863 р. урядом (в особі тодішнього міністра внутріш
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ніх справ Валуєва) на українську літературу й усе, що мало відбиток укра
їнської національності. Популярна література українською мовою, видання 
підручників, організація шкіл —  все це тепер було заборонене, чимало пред
ставників українського руху піддали різним репресіям, і з огляду на це, йдучи 
в бік найменшого опору, українці в масі пішли в практичну діяльність у 
земства, в органи селянського управління й т. ін., утішаючи себе, що, зреш
тою, служіння економічним і соціальним інтересам селянства є службою 
українським завданням. Навпаки, до революційних рухів наступних років 
представники українського руху взагалі поставилися так чи інакше негатив
но, відштовхнуті переважно їх централістичним характером, і на противагу 
їм київський український гурток, що зайняв особливо впливове, керівне ста
новище з кінця 1860-х рр., посилено висував аполітичну сторону українст
ва —  культурну й особливо наукову (у цій сфері його діяльність виявилася 
дійсно яскраво й успішно). Це, однак, не врятувало українства від подаль
ших обвинувачень, зовсім абсурдних, які, проте, призвели до майже цілко
витої заборони (указом 1876 р.) українського слова в пресі, сценічних ви
ставах і т. ін. Дещо зм’якшена потім, ця заборона тяжіла над українством 
повних 40 років, до видання тимчасових правил на початку 1906 р.

Результатом цієї заборони було ще більш посилене пересування україн
ської культурної й політичної роботи в закордонну Україну. Воно почалося 
ще в 1860-х рр., після валуєвських гонінь, але було поєднане з більшими 
ускладненнями, не лише зовнішнього характеру, але й більш внутрішнього. 
Незважаючи на тяжіння нового галицького, “народовського” українства до 
російського, те й інше багато в чому розходилося, багато в чому різнилося й 
при всьому своєму бажанні поєднатися різноголосило: у порівнянні з гали
цьким російське українство було більш прогресивним, демократичним, ра
дикальним, не говорячи вже про те, що останнє було тісно пов’язане з вели
коросійськими суспільними інтересами, цілком далекими для Галичини, що 
стояла все ще під сильними впливами польської, а також німецької культу
ри. Діяльність українських емігрантів (особливо Драгоманова, що мав ве
ликий вплив на молодше покоління народовців з кінця 1870-х рр.) і співро
бітництво українських письменників у галицьких виданнях певним чином 
згладили ці розходження, у всякому разі створили з обох боків кордону 
впливові співзвучні групи, що знаходили спільну мову в національних й 
соціальних, якщо не політичних, питаннях. З  кінця 1880-х рр. тісне спілку
вання й взаємодія цих двох розрізнених частин української землі, двох укра
їнських центрів —  наддніпрянського й галицького —  стає надзвичайно 
важливим фактом українського життя. У галицьких виданнях і науково- 
просвітніх організаціях (створених нерідко за їх же підтримкою) російські 
українці одержують точки дотику своїй національній роботі, арену діяльно
сті, вільну від утисків і контролю цензури. Галицький народовський рух за
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підтримки російської України швидко зростає: з  невеликих гуртків молоді, 
яким він був у 1860-х рр., він у 1880-х рр. формується вже в керівну пар
тію, у руках якої зосереджувався національний рух Галичини; вона дійсно 
зближається з народом, особливо в своєму лівому, радикальному крилі, ор
ганізує народні маси, покриває край мережею своїх просвітницьких, еконо
мічних і політичних організацій і перетворює український елемент у живу, 
діючу, організовану політичну силу. 1890-ті й початок 1900-х рр. є епохою 
найенергійнішого розвитку культурного й суспільно-політичного галицько- 
українського руху, і його досягнення на ґрунті Галичини дійсно дуже значні. 
Разом з  тим український національний рух починає різко диференціювати
ся, складаючись в окремі групи й політичні організації —  від клерикально- 
консервативної до селянсько-трудової (радикальної) і соціально-демокра
тичної.

З  початком 1900-х рр. російська “весна” відкрила українцям деякі 
можливості національної роботи; обмеження 1876 р. спочатку фактично були 
ослаблені, а потім, у 1906 р., і формально втратили свою силу: вперше з ’яви
лася можливість створення української преси, українських культурно-про
світніх, економічних і громадських організацій. П равда, реально всі ці 
можливості вже незабаром піддалися суттєвим обмеженням. Українська пре
са, та й взагалі українське слово були взяті під підозрілий нагляд, так що 
нібито здійснене зрівняння їх із великоросійською пресою й друкованим 
словом невдовзі стало порожнім звуком; адміністрація в багатьох місцях 
зовсім не дозволяла ні українських газет, ні українських організацій, в ін
ших місцях ті й інші згодом були закриті. Відомий циркуляр Столипіна 
1910 р. пропонував представникам місцевої адміністрації не допускати ор
ганізацій і союзів “инородческих, в том числе украинских и еврейских, не
зависимо от преследуемых целей”. Проте й серед усіх цих обмежень та 
утисків український рух продовжував розвиватися, і українська інтеліген
ція намагалася використовувати будь-яку нагоду для організації економіч
ної й культурної роботи й об’єднання на ґрунті її прогресивних, демократич
них елементів (партійна диференціація, що позначилася виразно в “дні сво
бод”, у наступні роки ослабла, оскільки партійні організації певним чином 
втратили практичне значення й припинили своє існування, і переважна маса 
свідомого українства об’єдналася в загальній радикально-демократичній 
течії). Український рух у Росії розвивається відтепер на власному ґрунті й 
прагне до вирішення своїх завдань у програмі розвитку конституційного 
ладу, місцевого самоврядування й національного самовизначення. Ц е тим 
більше, що в галицькому українському житті цього часу культурно-націо
нальні моменти, що зв’язували найбільш живим зв’язком обидві частини 
України, помітно слабшають у порівнянні з інтересами практичного життя —  
економічними й політичними, і у зв ’язку з  цим, особливо в другому десяти
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літті X X  ст., починає виявлятися й політична розбіжність. Якщо дотепер 
галицьке українське суспільство стояло в різкій опозиції до австрійського 
уряду, що ніяк не наважувався розірвати із традиційною політикою підтримки 
польського панування в Галичині, то тепер серед української національно- 
демократичної партії, точніше —  у її керівній групі, що підкорила своєму 
впливу пресу, економічні й політичні організації, починає усе виразніше 
проявлятися опортуністичний напрям, що прагнув до союзу з урядом і прав
лячими колами за будь-яку ціну. У цих умовах вибухнула війна 1914 р., що 
призвела восени цього ж року до російської окупації Галичини. Австро- 
фільство офіційних керівників галицької політики останнього часу було ви
користане націоналістичними колами Росії, щоб поставити черговим завдан
ням, користуючись окупацією, повне придушення й знищення українського 
руху (оголошеного його цілковито австрійсько-німецькою інтригою) як у 
Галичині, так і в Росії. Уряд, хоча й не без вагань, зрештою, прийняв цю 
програму, і українство ще раз стало предметом запеклих репресій, що знач
но паралізували навіть і той хід українського життя, яке було можливе у 
виняткових умовах війни, що розвивалася на українській території. Ц і реп
ресії, звичайно, не можуть бути тривалими, і з закінченням війни, мабуть, 
мають бути нові зміни українських відносин і нове пожвавлення українсь
кого життя.

Українська історіографія. Історична література. Історіографія особливо 
розвивалася у місцевих культурних центрах, починаючи вже з перших кро
ків писемності (київське літописання X I—X II ст., галицько-волинське 
X III ст.). Застій, помічений у X IV —X V  ст., частково, певним чином зале
жить і від убогості матеріалу, що зберігся. Пожвавлення починається знову 
із загальним культурним рухом кінця X V I в.; історична література стано
вить одну з найцікавіших і живих його сторінок ( “Пересторога”, т. зв. Львів
ський літопис, мемуари Євлашевського, Мужиловського, т. зв. літопис С а
мовидця, праці Величка, Грабянки й ін.), хоча знову-таки ми маємо, без
сумнівно, далеко неповне про неї уявлення, оскільки до друку з неї, за ви
нятком Синопсиса 1674 р. (чи не найбільш нежиттєвого з цих історичних 
творів), майже нічого не потрапило. Взагалі історична традиція весь цей 
час трималася досить стійко, твори старого літописання продовжували пе
реписуватися й служити джерелами для різних численних компіляцій, і спад
коємність козацької епохи з попередніми підкреслювалася іноді дуже рішу
че (напр., у знаменитому маніфесті київської ієрархії 1621 р., де сучасне 
козацтво проголошується нащадками й спадкоємцями сподвижників Олега 
й Св. Володимира, і в цілій низці творів X V III ст., починаючи з Грабянки й 
до “Історії русів”, де для козацької епохи підшукуються аналогії й вихідні 
моменти в старій, київській епосі, іноді довільні й фантастичні). Але за 
грандіозною епохою народних воєн за звільнення, що наповнили X V II ст.,
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все попереднє неминуче блякло й відходило на другий план, і більші курси 
української історії, якими завершилася історіографічна робота кінця XVIII 
і початку X IX  ст. —  “История Малой России” Д.Бантиш-Каменського 
(1822), “История Малороссии” М.Марковича (1842—1843), —  надовго 
створили уявлення, що історія України це, властиво, історія козацької епохи 
(яка розпочинається з  початком X V I в.), а все попереднє частково входить 
у “російську історію”, частково нікуди не входить. Хоча вже з 1860-х рр. 
виходить чимало праць, які підкреслювали тісний зв'язок і спадкоємство 
Русі київської з Руссю литовською й наступною козацькою епохою (праці 
Костомарова, Аеонтовича, Антоновича, Владимирського-Буданова й ін.), 
все-таки вищезгаданий погляд, прийнятий офіційною російською школою, 
так утвердився, що коли в останні десятиліття X IX  ст. почали з'являтися 
праці, що ставили своєю метою дати загальну картину історії українського 
народу впродовж усього його історичного життя, ці наукові праці розгляда
лися іноді як якась єресь —  замах на “присвоєння” українцями “Київської 
Руси”, Св. Володимира і т. ін. Це, звичайно, не зупинить обробки україн
ської історії в цьому розумінні, хоча, природно, центр ваги її залишається й 
буде залишатися в працях з  історії останніх чотирьох-п’яти століть, тому 
що давній період розробляється загальними працями, великоросійськими 
ще більше, ніж українськими, і частково це ж стосується й наступних сто
літь, X IV —X V I, де, крім великоросійських, багато роблять і польські до
слідники, тим часом як історія козацької епохи й особливо історія українсь
кого відродження залишається майже у винятковій опіці українців. Органі
зована в останніх десятиліттях наукова праця —  у львівському “Науково
му товаристві імені Ш евченка” і київському “Українському науковому то
варистві” —  зробила особливо багато в цій царині й, імовірно, зробить ще 
більше в майбутньому.

Загальні невеликі курси історії України останніх десятиліть: М .Гру- 
ш евський, “Очерк истории украинского народа” (1894, останнє видання 
1911, значно розширене, крім того, б]£ло ілюстроване видання —  у додат
ках до “Вестника знания” 1913 р.); Його ж, “Иллюстрированная история 
Украины” (більше популярна, 1913) і нарис історії України в і т .  видання 
“Украинский народ в его прошлом и настоящем” (1914), там само й корот
кий нарис —  “Развитие украинских изучений в X IX  в. и раскрытие в них 
основных вопросов украиноведения”; А.Єфименко, “История украинского 
народа” (2  вип., 1906); AJabłonowski’ “Historya Rusi południowej do upadku 
Rzeczy Pospolitej Polskiej” (1912) —  з польської, різко вираженої точки 
зору (критична оцінка її в “Записках Н Т Ш ”, т. 116,1913). Докладна істо
рія України: М .Груш евський\ “Історія України-Руси” (дотепер 8 томів, т. 1 
у третьому виданні, томи II—IV  у другому виданні, значно оновленому), 
т. І—НІ —  доісторична епоха, київський і галицько-володимирський період,
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т. IV —V I —  період литовсько-польський (т. IV  —  зовнішня політична 
історія, т. V  —  суспільний лад і церква, т. V I —  економічні, культурні й 
національні відносини), т. VII і VIII —  козацька епоха (доведена до Збо- 
рівського трактату; у російському перекладі: більша частина І т. “Киевская 
Русь”, т. І, 1911, і т. V II і частина VIII “История украинского казачества”, 
І і II, 1913 і 1914). Тут і докладні огляди літератури. Для половини X V II ст. 
і наступного часу з величезної літератури згадаю: “Монографии” Костома
рова, що обіймають загалом період від Хмельницького до Мазепи (включ
но); А.Єфименко, “Ю жная Русь” (збірник статей, I—II, 1905); М .Васи
ленко, “Очерки по истории Западной Руси и Украины”, 1906 (час від кін
ця X V I ст. до Хмельницького); W.Lipiński, “Z  dziejów Ukrainy”, 1912 (пе
реважно епоха Хмельницького й Виговського); L.Kubala, “Szkice histo
ryczne” (також): В.Мякотин, “Очерки социальной истории Малороссии 
( “Русское богатство”, 1911—1914; “Русские записки”, 1915—1916); для того 
ж  часу численні дослідження О .М .Лазаревського, на жаль, не зібрані досі; 
Розенфельд, “Присоединение Малороссии к России” (1915). Для церков
них і культурних відносин ще “Монографии” В.Б.Антоновича. Для історії 
відродження —  курси з історії літератури; новітній нарис галицького від
родження —  С.Єфремова “И з истории возрождения Галичины” ( “Голос 
минувшего”, 1915). У згаданому вже виданні “Украинский народ в его про
шлом и настоящем” у т. III повинні з'явитися огляди української літератури, 
мистецтва, економіки*. Безліч досліджень, матеріалів та огляди літератури 
в спеціальних журналах: “Киевская старина” (1882—1906), “Україна” 
(1907), “Записки Наукового товариства Ш евченка” (1892—1914,120 то
мів), “Записки Українського наукового товариства в Київі” (1907—1914, 
14 томів), “Україна” (1904), “Український науковий збірник” (1915—1916).
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В*ЬРА И РЕЛИГИЙН-Ь ОБРЯДЫ НАШ ИХ ПРЕДКОВ

Наши предки, давнѣ Русины, дивилися ясными и веселыми очима на 
Божій свѣт. Були поганами, але не знали темных, суворых богов, якѣ ни- 
щилибы щастє человѣка. Найббльше славили свѣтло и тепло свѣтовое, яке 
дає себе знати в сонци, в теплѣ, в буйной ростинности и в усѣм житю при
роды.

Грецкій историк Прокопій оповѣдае*, що давнѣ Славяны вѣрили в 
одного бога неба, якій посылае свѣтло и блискавицю; того бога называли 
С в а р о го м . Але в пбзнѣйших часах зачали Славяны рбжнѣ проявы силы 
того найвысшого бога сонца называти рбжными именами. И  так бога сонця 
назвали Х о р с о м , або Д а ж д ь б о го м , то е подателем всего добра, бога 
огню называли С в а р о ж и ч е м  —  сыном Сварога. Бог грому и блискавки 
звався П ер у н ; его велика деревянна постать из срѣбною головою и золо
тыми вусами стояла на горѣ в Киѣвѣ. Коли Володимир Великій хрестив 
Киѣв, казав статую Перуна привязати коневи до хвоста, волочи Киѣвом и 
веречи до Днѣпра.

Д о старших богов належав також В елес , або В олос, бог богатства, 
достатку и худобы. С т р и б о г  —  бог вѣтрбв, Я р и л о  —  бог весны. Боги
ня смерти М а р е н а , богиня Любови и щастя, весны и красы A a  до  и иньшѣ. 
И х всѣх называно богами; се слово означає добро, благо (вод того слова 
пошли такѣ слова як: богатый, збоже, убогій —  такій, що не мае добра); а 
далѣ, означає того, що подає добро.

Кромѣ сих головных богов давный Русин бачив довкруги себе силу 
всяких живых истот, их называли вѣдав бѣсами. Се имя не означало в тых 
часах чогось злого, тблко пбзнѣйше зробили христіяньскѣ духовнѣ з тих 
бѣсов —  злых пекольных духов. Наши передки думали, що тѣ духи жи- 
ють в болотах, лѣсях, на полях, при жерелах, приносили им жертвы и мо
лилися до них, щобы им не шкодили. В рѣках и в болотах жили р у с а л к и  и 
в о д я н и к и  —  на полях —  м авки  и п о л ьо в и к и , в лѣсѣ —  л ѣ с о в и к и  
або п о л ѣ су н ы . Духовнѣ згадують, що в перших вѣках христіянства при
носили наши предки жертвы тым бѣсам, болотам и крыницям и молилися 
до них в лѣсах и над водою. Богато з  тых давных звычаѣв и вѣровань 
заховалося й по нынѣшный день.

П ро людске жите вѣрили, що оно не кончится из смертею: помершѣ 
жиють далѣ, можуть з ’являтися мѣж людьми, тому треба добрым и бога
тым похороном заслужити собѣ ласку покойника, щобы не докучав и не 
шкодив по смерти. Коли похоронювали мерця, клали разом з ним до гробу 
рбжнѣ домашнѣ рѣчи, убивали домашню худобу, а часто було й таке, що 
жѣнка-вдовиця убивала себе на могилѣ. Арабскій подорожник описав, як
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бачив похорон купця з  наших краѣв в 922 роцѣ*. Мерця одягли в найкра- 
сшу одѣж, посадили его в човнѣ, розопняли над ним шатро, положили коло 
него его збрую, рожну ѣду и пите. П о сѣм зв ідали  его невольниць, —  
ві;дав привоз их на продаж —  чи котра не схоче з ним умерти, щобы жити 
разом з ним и з  душами предков у гарном садѣ —  то є в раю. Одна згоди
лася, еѣ вбили в день похорону и положили коло него. В човен вкинули еще 
двоє коней, двѣ коровы, пса, когута и курку. Потом то все спалили и на том 
мѣсци насыпали высоку могилу.

Се оповѣдане подає звычаѣ, яких слѣды знаходимо справді* в наших 
давных могилах IX —X  вѣках.

В одных сторонах у нас ховали неббжчиков, закопуючи в могилу, ин- 
ших палили и засыпали землею, або палили, попѣл и недогарки складали в 
горнець и насыпали над ним могилу.

Разом з мерцем засыпали або палили и рожне его добро. Н а могилѣ 
справляли поминки, пили и гуляли, часом справляли и рожнѣ игры (се зва
лося “тризна”), при том досыпали могилу. Мерцям ставили ѣду на могилѣ 
або й при щоденном обѣдѣ кидали страву (як се и до нынѣ водиться на 
Полѣсю). Ж ите чоловѣка за гробом представляли собѣ як продовжене житя 
на землѣ.

Святковали давнѣ Русини рожнѣ святки. Коли в зимѣ ставав день най- 
коротшій и по нѣм зверталося сонце на весну, святковали свято, яке 
звалося Корочун, або Коляда. Коли зближалася весна, святковали свято, 
спѣваючи пѣснѣ, званѣ в е с н я н к а м и , в яких славили Я р и л а  и Л а д у . 
Поворот сонца з  лѣта на осѣнь (23 юнія) святковали святом К уп ала . В 
часѣ того свята збиралася молодеж вечером на рѣками, палила огнѣ, через 
якѣ перескаковала, спѣвала пѣснѣ в честь сонца, а дѣвчата плели вѣнки з 
цвѣтов и пускали их на воду.

Храмов, або церков, у давних Славян не було. В тѣ часы ставили люде 
жертовники, богам и божищам по лѣсах, при дорогах и над водами, при 
тых жертовниках збиралися й молилися, а хто хотѣв —  приносив тым бо
гам жертву; рѣзали на жертовниках усяку худобу. Чи були и людскѣ жер
твы —  не знати. Особного стану священиков не було, були только знахорѣ 
так звани во л х вы , яких народ поважав, а якѣ ворожили и пророковали 
будучность.
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ПОДКАРПАТСКА РУСЬ В ДАВНИН*

Початки руської кольонизаціе за Карпатами мусимо класти на часы 
загального розвою руської кольонизаціе на заход и полудень в V II—VIII 
вЄ цЄ . Только ся переметна кольонизація, як в загалЄ на периферіях, а до 
того ще вбдтята карпатским хребтом од кольонизаційных огнищ, мусила 
бути досить редка и тым пояснюється скоре и глубоке вьінародовленє ру
ських осад на подкарпатской рбвнинЄ. Только на самом подгорю и в горях —  
менше привабных для новых приходщіш1 —  руська людность, яка из початку 
була певно дуже рѣдка и слабо осѣла, мала час розмножитися и закоренитися 
та завдяки тому задержала свою етноґрафичну перевагу до наших часов. 
Н а се пбдгбрє межи порѣчем1 2 Тисы и хребтом, де можемо из усякою 
правдоподобности) припускати перевагу руськоѣ людности над всякою ин- 
шою в X I—X III вЄку, мусимо й мы звернути головну уваїу.

Политичнѣ обставины житя cero глухого и слабо ще залюдненого краю 
не лишили по собѣ в Є с т о к  в руських жерелах. И з  значною правдоподобно
стей) можна припускати, що в IX  вЄцЄ с Є  краѣ стояли в певнбй залежное - 
ти од Велико-моравскоЄ державы. В X  вЄцЄ о н и  правдоподобно з пбв- 
нбчньїм згбрєм Карпат були залежне од РуськоЄ державы и тут, за К ар
патами, при кбнци X  и з початком X I вЄку держава Володимира Великого 
стикалася з землями Стефана Угорського и Андриха Чеського —  як подає 
НайдавнЄйиіа руська л Є т о п и с ь . ПбзнЄйше с Є  закарпатське землЄ увбй- 
шли в фактичну залежнбеть вод угорських королЄв. В середині X I вЄку се 
мусЄло бути вже фактом довершеньш, судячи з того, що угорське короле з 
кбнцем X I вЄку починають выступати з плянами на руське землЄ на пбвнбч 
од Карпат (Галичину). Поход угорського короля Володислава Святого и 
вже з о в с Є м  певну участь єго наступника Коломана в в о й н Є  Святополка з 
Ростиславичами* мусимо уважати за першу прояву сих плянбв на руське 
землЄ на пбвнбч од Карпат —  плянбв, що по горкой неудачи 1099 року 
виступають ще вьіразнЄйше столЄтє пбзнЄйше. З  руського боку мы не 
бачимо таких выразных стремлЄнь здобути собЄ Закарпатську Русь только 
з кбнця X III вЄку за князя Льва Даниловича маємо слЄдьі якихсь оруж- 
ных заходов в том напряме, а можливо —  и певных здобуткбв.

Першу певнЄйшую вЄстку про власть угорського короля над руськими 
землями маємо з 1031 року. Говорячи про смерть сына короля Стефана, 
Генрика, нЄмецкій лЄтописець назьіває єго “князем руським” (Heinricus 
Stephani regis filius, dux Ruizorum...)*. ЗначЄнє сего титулу не ясне, але єго 
трудно толковати инакше як слЄд залежносте ПбдкарпатскоЄ Руси од Угор-

1 Приходець —  той, що приходить, имиґрант.
2 ПорЄче —  край над рѣкою.
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щины. Ровно столѣте пбзнѣйше подибуємо також в нѣмецькбм жерелѣ 
подббну вѣстку про “руську марку” Угорщины, де перебував тогды король. 
(N untius ad regem [до угорського короля] dirigitur, qui tunc in marchia 
Ruthenorum morabatur)*. И з сею маркою X II вѣку пробовано звязати так 
звану “Краину”, як то до пбзнѣйших часов називався, а то части и доси ще 
зветься пограничный карпатскій пояс в столицях Ш аришскбй, Зем п - 
линьскбй, Ужаньскбй и Бережскбй.

В кождбм разѣ вже в том X II вѣцѣ була на Пбдкарпатскбй Руси ко- 
митатська организація —  то є подѣл на столицѣ и их устрой вироблений в 
X I—X II вѣцѣ. Порѣче Попрада й Гернада творить Спишскій комитат, 
порѣче верхноѣ Торицѣ и Топлѣ-Шаришскій, середноѣ Топлѣ, Ондавы и 
Лаборця-Земплиньскій, Уга-Ужскій, Латорицѣ и Боршовы-Бережскій. Всѣ 
сѣ комитаты виступають уже в документах початков X III вѣку, хоть их 
границѣ ще не вповнѣ сталѣ. Полуднева часть Земплиньского комитату в
X III вѣцѣ и в першбй четвертинѣ X IV  вѣка належала до окремого наджу
пана в Потоцѣ; порѣче Боршавы довго належало цѣле до Бережскоѣ сто
лицѣ, а не до Мармароша як пбзнѣйше, а сусѣдна з Угочским комитатом 
Марамароська територіа належала до Уточи. Взагалѣ Марамароській ко
митат зорганизовано значно пбзнѣйше. Я к територіальна назва Марамо- 
рош виступає в актах уже на границѣ X II и X III вѣку, але ще на початку
X IV  вѣку вбн дочислявся до Уточи и только десь в другой чверте cero 
столѣтя сформовався остаточно в самостбйный комитат. Взагалѣ сей сходный 
кут стає найпбзнѣйше тереном тоѣ суспбльноѣ еволюціѣ, яку майже столѣте 
скорше переводять в захбдных руських комитатах Пбдкарпатскоѣ Руси.
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ГРЕЦЬКІ КОЛОНІЇ НА УКРАЇНІ

Починаючи з V II, а може, ще й VIII віку перед Христом, на чорномор
ському побережжі стали осідати греки, що виходили сюди з ріжних своїх 
городів, тікаючи від ріжних усобиць і війн, шукаючи спокою та прожитку в 
цих сторонах. Сюди вже давніше приїздили торгувати їх земляки і приво
зили ріжний крам із своїх країв та вимінювали на всяку всячину в наших 
сторонах, а з часом осідали тут і на мешкання. Так з ’явилися грецькі горо
ди-колонії на нашім побережжі: Тіра на лимані Дністра, Ольбія на лимані 
Дніпра, Херсонес коло теперішнього Севастополя, Теодозія в Криму, П ан- 
тікапей, де тепер Керч, Танаїс коло теперішнього Ростова, Фанаґорія на
проти Керчі і багато ще інших менше важних.

Осідаючи на нашім побережжі, заводили греки всяке господарство, сі
яли збіжжя, садили виноград, ловили рибу, а заразом вели й торгівлю з 
сусідніми народами, які тут мешкали. Продавали їм грецьке вино і оливу, 
грецькі матерії й ріжні убори, чудові вироби з золота і срібла й прегарний 
грецький посуд, розписаний ріжними малюнками. А  за це діставали від них 
збіжжя і шкіри, міхи і ріжні інші товари їх краю, а головно —  людей- 
невольників, і відвозили це на продаж у свої грецькі сторони.

Вони їздили з своїми товарами далеко в глибину краю, і ріжні грецькі 
вироби заходили далеко на північ: в Київщині, Полтавщині, Харківщині 
можна побачити у старих могилах грецькі гроші цих чорноморських горо
дів, грецький глиняний посуд од вина й оливи, грецькі вази й ріжні вироби 
з золота і срібла, роботи грецьких майстрів. З  тими товарами йшло в наші 
сторони й ріжне мистецтво грецьке. Народи, що жили тут, набиралися ра
зом з товарами і ріжних відомостей та умієтностей від греків, великих май
стрів тодішнього світу, і навіть переймали грецькі звичаї та обичаї.

Грецький письменник Геродот, що побував сам в Ольбії в половині 
V  віку перед Христом, оповідає історію одного скитського царя, Скиля* на 
ім’я: його мати була родом з грецького міста і навчила сина грецької мови й 
письма. Ставши царем, він любив дуже грецьке життя, часто їздив до О ль
бії і там лишав своїх людей у передмісті, а сам жив з греками, як грек, брав 
участь у їх усяких ділах, а потім вертався знову до скитів. Поставив собі 
навіть в Ольбії хату і мав там жінку, все потайки від своїх людей. Та вони, 
кінець кінцем, довідалися про це, підглянули, як він святкував з греками 
разом, збунтувалися, настановили собі царем Скилевого брата, а його само
го вбили за те, що відцурався своїх звичаїв.

Але інші племена таки цілі переходили на грецькі обичаї, мішалися з 
греками, переймали їх віру й звичаї. Так ширилися при помочі греків ріжні 
новини, умілості, ріжні знання по наших сторонах довгі століття, поки сто
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яли ті грецькі городи. А  коли вони, шукаючи захисту від ріжних диких 
народів, піддалися відтак під власть великого Риму, що врешті запанував 
над усім побережжям Середземного моря, стали через грецькі чорноморсь
кі городи поширюватися знов також впливи і вироби римські, аж доки не 
впали ці чорноморські городи від походів ріжних воєнних народів, що по
сунули сюди в III—IV  віках по Христі.

Греки прислужилися нам ще тим, що від них маємо звістки про народи, 
які жили тоді в наших чорноморських степах.

Давніших жителів нашого Чорномор’я звали вони кіммеріями.
В Гомеровій “Одіссеї” наша земля описується як країна вічного морозу 

і туману.

Там кіммерійці живуть і їх місто і ціле їх царство 
Хмарами вкутане вічно й туманом, бо яснеє сонце 
Н е поглядає на той край гарячим промінням ніколи.

А  в Гомеровій “Іліаді” є згадка про кочовників наших степів —  славних 
кобилодоїльців, молокоїдів убогих, найсправедливіших між людьми.

Потім у пізніших письменників маємо вже й докладніші звістки про 
цих степовиків.

Були то ріжні племена іранського роду, як теперішні перси; частина їх 
зісталася в чорноморських і кавказьких степах, а з А зії прибували ще нові, 
бо звідти почали тиснутися до Туркестану турецькі народи з Північної Азії. 
Одні з тих степових племен були більш хазяйновиті, сіяли збіжжя і з того 
живилися. Інші були чисті кочовники, що ходили за своїми стадами худоби, 
їли м’ясо, молоко кобиляче і сир; жили в кибитках, як теперішні калмики 
або ногайці. В V II, V I і V  віці —  тоді, як Геродот побував в Ольбії й описав 
тутешні сторони, старшувала над цими племенами орда скитів, і від них усі 
ці степові племена звалися теж скитами. Потім вона послабла і стала верхо
водити орда савроматів або сарматів, і по її імені степові племена звалися 
теж сарматами. Ц е було в IV  і III віках перед Христом. Щ е пізніше, в 
часах коло Христового Різдва, взяла верх Алянська орда і в І і II віці по 
Христі степові кочові племена звалися алянами. Так змінялися імена нас
лідком переміни старших орд, що слабли і розбивалися через вічні війни, 
які вели між собою, і від натиску все нових орд, що сунули сюди з Азії, з 
Туркестану, уступаючися під натиском турецьких орд. Під цим натиском 
степові орди і племена все посувалися на захід, з каспійських степів —  на 
Дон, з Дону —  на Дніпро, з Дніпра — на Дунай. Декотрі мандрували в 
степи теперішньої Угорщини, на середній Дунай, інші уступалися далі на 
північ, на Подніпров’я; одначе далеко в ліси не могли заходити, бо, перехо
дячи з  місця на місце з  своїми стадами, привикли до кочовничого степового 
життя.
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Т і степові іранські племена товклися в наших степах цілу тисячу літ, від 
приходу скитів до того часу, як розгромили їх інші народи —  готи з заходу, 
а гуни від сходу, і потім зісталися тільки останки їх на Дону, на Кавказі і в 
Криму. Н а Кавказі й досі є осетинський народ —  це потомки тих степових 
народів, загнані ворогами в гори.

Т і степові племена називалися ріжними іменами, але вони були одного 
роду і мали у себе багато подібного. Головні орди, що старшували в степах, 
були звичайно дикі і войовничі, тим і підбивали собі інших; підвласні були 
більш хазяйновиті, покірні, тому піддавалися тим дикунам. Про воєнні звичаї 
Скитської орди, що панувала в степах в V  віці перед Христом, багато опо
відає Геродот, наслухавшися про неї оповідань від чорноморських греків*.
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ПРО НАШ КРАЙ І НАРОД

Наші люди займають великі краї: в один бік —  над Чорне море, в 
другий —  на Кавказ, над Кубань, в третій —  над Прип’ять та Буг і в гори 
Карпатські за російську границю —  все живе наш народ, наші люди. Вздовж 
буде того краю верстов більше як тисяча, а вширш —  верстов на 500, на 
600. Більша частина нашої землі в Російській державі: губернії Київська, 
Подільська та Волинська, Чернігівська, Харківська та Полтавська, Херсон
ська та Катеринославська й інші околиці, де живуть наші люди (в Холм- 
щині, на Бессарабії, в Таврії, на Кубані та по других місцях). Але є ще 
чимало нашого народу також і за російською границею, в Австрії: більший 
край, що займають там наші люди, зветься Галичина, з великим городом 
Львовом, а поменший — Буковина, —  там же коло Галичини, де город 
Чернівці; і на Угорщині під горами Карпатськими, де городи Унгвар і М у- 
качів, теж наші люди. Всього буде нашого народу більше як ЗО мільйонів, з  
того в Росії більше як 25 мільйонів. А  багато розійшлося з свого краю дале
кими світами, живуть в Сибірі, в Туркестані, в Америці цілими селами, або 
й по кілька, по кількадесят сіл, та тих сюди не лічимо. Бо говоримо про 
край, де наш народ найбільше мешкає, де живе його більше, як якого іншо
го народу.

Край сей тепер звемо Україною, а народ —  українцями. З а  давніх часів 
він звався Русь, а люди —  русини; так і досі звуть себе наші люди в Гали
чині та на Угорщині —  русини, руснаки. Руссю, як побачимо ще, звалися 
всі землі, що належали за давніх часів до Київської держави, та через те ся 
назва перейшла й на інші краї, не тільки українські, тому що вони до Київ
ської держави належали: Руссю почали зватися і ті краї, що коло Москви, 
ті люди, що звуться у нас москалями або “кацапами”, і Біла Русь, або лит
вини, як у нас їх звуть. Згодом для відміни почали звать наші краї Малою 
Руссю, або Малоросією, а московські краї —  Великоросією, а нас —  ма
лоросами, але наші люди тої назви не прийняли. Прозивали москалі наш 
народ “хахлами”, тому що наші люди на головах тоді носили чуби, а москалі 
той чуб звали хахлом, але се було тільки прозвище, а не ім’я, —  як і наші 
люди звуть Москву кацапами. А  тепер все більше приймається однакове 
ім’я для всього нашого народу —  Україна, українці: так звуть себе наші 
люди чи в Києві, чи в Харкові, чи в Полтаві, чи в Одесі, чи в Галичині. 
Н азва ся добра, стара, треба її держатися. А  звідки вона пішла, се потім 
побачимо.

Такий великий край, як отсі українські землі, не може бути однаковий, 
неоднакове в нім життя, неоднакове й господарство. Ближче до Чорного 
моря, де міста: Одеса, Херсон, Таганрог, Катеринослав, Єлисаветград, —
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там степ рівний, води мало, лісу нема, поле родить добре, коли вміти коло 
нього ходити, землі багато і, окрім хліборобства, багато ще і тепер випаса
ють товару й овець; коло Дніпра і на схід від нього в землі багато желіза і 
кам’яного вугля, тому й багато фабрик і заводів. Се край полудневий, сте
повий. З а  ним на північ край середній —  де Полтава, Харків, Ніжин, 
Черкаси, Винниця, Камінець: тут уже не така рівнина, є й балки й горби, і 
гори, хоч не дуже високі; багато води; є й лісу трохи; земля урожайна, люди 
живуть густо, а годуються з хліборобства. Далі —  від Києва і дальше, де 
Чернігів, Мозир, Пінськ, Володимир, Берестя, Холм, —  то край лісовий: 
води багато, подекуди й занадто тої води та болота, земля недобра (пісок), 
люди й тепер не можуть вижити з хліборобства, а давніше і того менше: 
жили більше з бджільництва, ловили рибу, звіра. Н а заході високі гори 
Карпатські, де люди живуть і досі найбільше з випасу овець та з лісової 
роботи. Н а полудневий схід, над морем ще більші гори Кавказькі. Н ад 
самим морем люди промишляють найбільше рибальством та перевозом.

Так от не може бути й однакове людське життя в таких ріжницях. Інак
ше господарять, інакше живуть, інакше вбираються в Карпатських горах, 
інакше над морем, серед лісів та болота над П рип’яттю; інакше в херсонсь
ких степах. Інакше трохи убираються й трохи інакше говорять люди з Х ар 
ківщини, —  слобожани, як на них кажуть, інакше полтавці, інакше полі
щуки з лісових країв, інакше подоляни, а інакше люди з гір, що звуться 
гуцулами, бойками й лемками: в горах люди ще рідше між собою стріча
ються, ще менше переймають що-небудь одні від одних, ніж на долах, на 
рівнині, —  тому більші ріжниці; часом найближче село, за горою, має й 
інші звички, й інші слова, й інакше убирається.

Та про те все —  то наші люди, один народ і один край. Прислухатися 
до мови, придивитися до життя —  й почуєш, що ближчий галичанин пол
тавцеві, як поляк, як чех; ближчий слобожанин подолянинові, ніж москаль 
або серб. Хоч і ті ближчі собі, як німець або француз, бо то все слов’яни, 
народи одного коріння, але наші люди з ріжних країв України ближчі собі, 
ніж якийсь інший слов’янський народ, —  то все українці, один народ укра
їнський.

В житті нашого народу й нашого краю були такі переміни, що або злу
чали тісніше якісь частини нашого краю, або розлучали. О т Галичина тепер 
належить до іншої держави, й інші порядки, інші закони в ній, ніж на П о 
діллі. Але півтораста літ тому і Галичина, і Поділля, і Київщина належали 
до Польщі і були в них порядки однаковіші, а Полтавщина належала тоді 
до Росії, й порядки були в ній інакші, а Буковина була тоді під Туреччиною. 
Такі зміни приходять і переходять, а народ зостається. І як шириться між 
народом освіта, свідомість, починається ліпше, сильніше життя, то і ріжні 
части народу й краю стають ближчими від себе, більше довідуються одні
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про одних, переймають одні від одних, і ріжниці в житті, в звичаї и мові 
меншають, вигладжуються, і люди з ріжних кінців краю чують живіше, що 
то один народ, і помагають собі більше до кращого життя. Так повинно бути 
і у нас на Україні, і буде певно. А  для того кожному повинно бути цікаво 
знати про свій край і народ, про його теперішнє життя і старовину, себто —  
історію. Сказав один розумний чоловік за давніх часів, що хто не знає своєї 
минувшості, своєї історії, то так якби до смерті зоставався дитиною*. Так, 
як дитина не знає сказати про себе нічого, —  чия вона, звідки, ані про те, 
що діється і діялося наоколо її, —  так і чоловік, що не знає нічого про свій 
край і народ, про його минувшість і теперішнє життя, виглядає, як та дити
на. Н е личить то чоловікові розумному і розсудному. Треба знати теперіш
нє життя свого краю та народу, а щоб розуміти, як воно склалося і як його 
дальше вести, доконче треба знати його минувшість. Я к писав Тарас Ш ев
ченко:

Все розберіть, тай спитайте
Тоді себе: що ми?
Чиї сини, яких батьків?
Ким, за що закуті?
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НАЙДАВНІША КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКО-РУСЬКИХ
ПЛЕМЕН

З  “Історії України-Руси”

Для вияснення культури й побуту українсько-руських племен в найдав
ніші часи —  передісторичні і на початках їх історичного існування —  ми 
маємо кілька жерел, що можуть себе посполу доповняти, контролювати, а в 
сумі дати нам досить докладний образ їх життя.

Передовсім мова. Порівняна слов’янська лінгвістика відкриває перед 
нами спільний запас слів, що становив культурний добуток праслов’янства 
ще перед розселенням і остаточним відокремленням поодиноких племен і 
таким чином виказує нам той культурний стан, в якім наші племена висту
пили на своїх займанщинах на теперішній території по своїм відокремленні, 
бо очевидно, що було загальним культурним добутком всього слов’янства 
взагалі, й було добутком і наших племен зокрема.

Друге джерело: а р х е о л о г іч н и й  матер іал .  Там, де на певно устале
на приналежність находок до наших племен, сі находки ілюструють культу
ру їх в часах перед тим, як запанувало у них християнство, і з сього нагляду 
особливо важні дві численні групи розкопок: одна —  на території деревлян, 
друга —  на території сіверян; останні мають і дати, в виді монет I X —X  в.

Нарешті дають нам відомості і с тори чн і  п а м ’ятки: з часів слов’ян
ської міграції маємо ряд важних відомостей, переважно про чорноморських 
слов’ян взагалі (антів і словен разом); а, почавши від X  в., тубільні й чужі 
жерела дають нам багатий запас відомостей вже спеціально про наші пле
мена. Таким чином маємо матеріал дуже ріжнородний із ріжних часів.

Почнемо від матеріальної культури, найбільш конкретної, тому найлег
шої для констатування, і будемо виходити від лінгвістичних фактів т. зв. 
ґльотики або лінгвістичної палеонтології*, бо вона дає особливо інтересні 
факти із сфери матеріальної культури взагалі, а особливо господарства, а 
при тім сі звістки найстарші.

к к к

Початки хліборобства сягають, правдоподібно, ще праіндоєвропейсь- 
ких часів, хоч можна вказати тільки слабі сліди його в мові. В крузі євро
пейських мов для хліборобства є вже значний запас термінів, і навіть скеп
тичніші дослідники признають у європейської групи індоєвропейців досить 
розвинене хліборобство (щонайменше три роди хліба —  ячмінь, пшеницю 
й просо, терміни для оранки, сівби, жатви, мелення й відповідних приря- 
дів). Щ е далі поступило воно в пізнішім пожитті слов’яно-литовської гру
пи, і таким чином вже при своїм відокремленні слов’янська група мала значно
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розвинене хліборобське господарство. Краї слов'янської правітчини, особ
ливо полуднева її частина, надавалась для нього дуже добре. Тож не диво, 
коли, судячи по лінгвістичним фактам, хліборобство для слов'ян ще на пра- 
вітчині стало переважним жерелом поживи.

Ж и т о  —  праслов’янське слово, що означає поживу (від слова “жити”), 
служить заразом загальним означенням хліборобських продуктів як голов
ного предмета поживи; у ріжних слов’янських народів воно спеціалізуєть
ся, прикладаючись до головного роду хліба: таким чином у нас і у західних 
слов’ян воно означає secale, у полудневих — пшеницю (а у резян навіть 
кукурудзу). Н а таке ж значіння хліборобства як першого по значінню дж е
рела поживи й достатку вказують слова: з б і ж ж я  (українське й західне, 
споріднене з словом “б а г а т и й ”), що означає в нашій мові і рухоме майно, 
і хліб; літописне обилие,  що означає урожай хліба, хліб не зібраний (як в 
літописі) і багатство (у всіх слов’янських групах); б о р о ш н о  (брашно), що 
значить в ріжних слов’янських діалектах то “їжу” взагалі (а навіть подеку
ди “майно”), то спеціально муку.

Разом із загальними праєвропейськими родами знаходимо праслов’ян
ські назви для отсих родів збіжжя: р ъ ж ь  (secale, праслов’янську назву 
витиснуло у нас спеціалізоване загальне ж ито) ,  слово спільне всім північ- 
ноєвропейським племенам (литовське rugys, північнонімецьке rugr). П ш е 
ни ц я  від пьхати —  товкти, як і пшено —  товчене зерно (се одне з небага
тьох зв ’язаних з хлібом слів, що сягають праіндоєвропейських часів, порів
няй санскритське pish —  розбивати); поруч з ним стоїть нетривке в своїм 
значінні, але своїми ваганнями, власне, інтересне (бо, може, власне, в тім 
дає себе знати його архаїчність) старе праєвропейське пиро  (грецьке Ttopóę, 
литовське ригаі =  пшениця). Я ч м і н ь  —  іачлш (неясне слово). П р о с о  
(слово неясне) і поруч нього інша праслов’янська назва проса —  бъръ ;  
один з найстарших і взагалі дуже цінний в старім господарстві (і у індоєв
ропейців, і у турків) сей рід збіжжя мав, видно, важне значіння і в слов’ян
ськім господарстві, бо, крім сих двох назв, маємо праслов’янську назву ще 
й для товченого проса —  пьшено.  Нарешті, овес, о в ь с ъ  (литовське aviza, 
латинське avena), хліб, як і жито, спеціально північноєвропейський.

Всі сі рослини сіяно для зерна, з р ъ н о  (слово праєвропейське, пор. ла
тинське granum, готицьке Kaum). О р а т и  (праєвропейське, пор. грецьке 
apóco, латинське аго), р а т а й  (всеслов’янське, є і в давніх руських пам’ят
ках), ни ва  (поруч неї р іл л я  —  староруське, спільне з західними слов'я
нами), як і назви для необробленої землі —  ляда ,  ц ілина,  у гор  (крім 
того, українське і західне —  переліг) :  се слова всеслов’янські, що нале
жать, правдоподібно, всі до колишнього спільнослов’янського пожиття. 
Поруч із загальноєвропейським л*Ьха (наше леха) маємо загальнослов’ян
ське б р а з д а  (борозда, борозна).
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Для оранки уживали спочатку примітивної дерев’яної кривулі, що слу
жила для роблення борозни і за один кінець тягнулась, а другим, острим 
бороздила; се coxa  —  в одних слов’янських мовах слово се значить приряд 
для оранки, в інших —  вила, підпору; або сі значіння стрічаються разом, а 
виходять, очевидно, з поняття “ломаки для розкидання землі”. Але сю при
мітивну кривулю в праслов’янськім побуті здавна заступив поліпшений 
п л у г ъ  (північнонімецьке pfluog, литовське pliugas), з осібним вже, мабуть, 
лемешом —  л е м е ш ь  (від ломити). Крім нього уживалося р ал о  (себто: 
орало, слово праєвропейське, пор. грецьке аротроѵ, вірменське araur, ла
тинське aratrum, ірландське arathar) і борона.  Слово с іяти  належить знов 
до праевропейських, пор. латинське sero, готицьке saian, литовське seti, а 
так само і с ѣ м я  (насіння) пор. латинське semen, горішньонімецьке sämo, 
литовське semu. Назви для осіннього й весняного посіву —  яр, я р и н а  й 
озим,  о з и м и н а  —  повторяються у слов’ян східних, західних і деяких по
лудневих (сербів, словінців), так що сю господарську систему можна з пев- 
ною правдоподібністю теж уважати ще праслов’янським здобутком.

Слово ж а т в а  (жятва) прикладається у всіх галузях слов’ян до збиран
ня хліба. Збирали його спочатку серпом; се праєвропейський приряд і пра
європейське слово (сръпъ, грецьке арл;г), латинське sarpere); але і к о с а  і 
к л е п а ч  до острення її належать до загальнослов’янського язикового запа
су, так само, як і грабл і  і сніп. С ін о  теж слово праслов’янське.

Крім вище вичислених родів хліба до праслов’янського запасу нале
жать: лен  (праєвропейське слово, пор. грецьке Алѵоѵ, латинське linum, ір
ландське lin, готицьке lein, литовське Ііпаі); к о н о п л я  (теж слово загально
європейське, —  думають, що її перейняли з Скитії, бо її там бачив дику 
Геродот*); слово п лоск інь ,  широко розповсюднене (хоч не загальне) в 
слов’янських мовах, може теж належати до праслов’янських часів (слово 
зв ’язують з німецьким flachs —  лен).

Із стручкових біб —  б о б ъ  (латинське faba, прусське babo) належить 
до праевропейських рослин. Горох і с о ч е в и ц я  —  назви загальносло
в’янські, але значіння їх вагається в поодиноких мовах (перше значить го
рох, біб і фасолю, друге —  сочевицю і стручки або городину взагалі).

З  цибулькових —  цибуля ( л у к ъ )  і часник ( ч е с н ъ к ъ )  належать до 
загальнослов’янських; слов’янська назва цибулі (витиснена у нас німець
кою Zwiebel) належить до дуже розповсюдненого в Північній Європі пня 
(горішньонімецьке louh, литовське lukai); дехто уважає се слово запозиче
ним від німців; та трудно думати про таке запозичення з заходу, коли згада
ємо культуру цибулі й часнику у Геродотових алазонів*.

Неясна справа ще двох праслов’янських культурних рослин —  хм елю  
(новолатинське humulus, північнонімецьке humall) і р іпи (грецьке pct7ri)ę, 
латинське rapum, німецьке rübe) —  відки вони пішли і хто у кого перейняв
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їх ім'я*: у всякім разі маємо тут дуже старий, ще праслов'янський культур
ний набуток (досить правдоподібно, що від слов'янської назви хмелю піш
ли й інші, з  нею споріднені). Праєвропейська рослина —  ще м ак  (грецьке 
цт|хсоѵ, верхньонімецьке mägo, прусське moke).

Н а городницьку техніку з  лінгвістики небагато можна витягнути вказі
вок. М о т и к а  і л о п а т а  належать до всеслов'янських слів, рівно ж  і слово 
полоти;  натомість всеслов'янське п л ев ел  значить і бур'ян, і полову.

Н азва пшениці може бути відгомоном тих часів, коли зерно спожива
лось товчене. Одначе праслов'янський люд давно вже перейшов за сю ста
дію культури. Вимолочене зерно (слово молотити ,  в нашім значінні, ши
роко розповсюднене в слов’янських мовах і могло мати се значіння вже в 
праслов'янські часи) мололось або ручними ж о р н а м и ,  або млином. Слово 
м о л о ти  належить до праєвропейських і переходить через всі групи сих мов 
(пор. санскритське шаг =  розбивати); слово млин —  праслов’янське, як 
також м ука  (від м'який —  м а к ъ к ъ ) ;  приряди для просівання муки —  
си то  й р е ш е т о  належать до загальнослов’янських.

Знайомість з  овочевими деревами належить до праєвропейських часів. 
Але передовсім тут треба розуміти дикі породи, і ані лінгвістика, ні інші 
вказівки не дають можності розв'язати на певно сієї справи, чи овочеві де
рева культивовано ще в праслов'янські часи, чи ся культура явилася у сло
в'ян уже по розселенні, при ближчій стичності з  чорноморськими краями. 
Вправді авторитетні історики культури уважали старонімецький вираз для 
щеплення дерева перейнятим із слов'янського, і таким способом щеплення 
дерева (перенесене вперше до Італії й звідси розповсюднене по цілій Євро
пі), а з ним, розуміється, і культура овочевого дерева переносилась би в 
праслов'янські часи. Але опирати такий важний вивід на однім спостере
женні —  занадто ризиковно. Хоч маємо загальнослов'янське слово сад,  
але воно має занадто широке значіння. Слово овочі ,  овоштик, як і я г о д а  
(що подекуди, як і у нас, з загального значіння спеціалізувалось, напр., для 
суниці), належить до праслов’янського запасу. З  овочів маємо, крім того: 
я бл о н я ,  ябл око ,  іаблъко. Груша —  слово слов'яно-литовське (литовсь
ке gruśia і kriäusia), як думає дехто, перейняте від іранців з прикавказьких 
країн*. Загальнослов’янське череш ня ,  чрѣшьнга —  слово перейняте (гре
цьке xspdaiov, горішньонімецьке chirsa), хоч самий овоч, в дикім стані, 
звісний в середній Європі від неолітичних часів. Пізнішої дати, мабуть, і 
слово, і самий овоч, —  вишня,  як думають, з  пізньогрецького (візантійсь
кого) (грецьке ßi)CKnvf|a, в німецькім wischsela). Слива (верхньонімецьке 
sleha, литовске sly was) і д е р е н  —  слова північноєвропейські; нарешті г о 
р іх  —  слов'яно-литовське.

Коли ми перейдемо від сього багатого культурного запасу, поданого 
нам лінгвістичною палеонтологією, до історичних звісток, з певним здиву-
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ванним мусимо стрінути характеристику слов’ян, яку знаходимо в чужих 
жерелах при першій стрічі з слов’янами. Подібно, як германці у Цезаря, 
слов’яни у ранніх візантійських письменників, як Прокопій, Маврикій, ма
люються ще напівкочовничим народом, з дуже слаборозвиненою хлібороб
ською культурою. Прокопій в своїй класичній характеристиці слов’ян каже, 
що вони “живуть в лихих хатках, селячись далеко один від одного та пере- 
міняючи зчаста свої осади”, “життя провадять суворе й некультурне, як 
масаґети”*; а Маврикій та Аев Мудрий виразно кажуть, що слов’яни не 
люблять хліборобської праці й хочуть ліпше жити в бідності та спокою, ніж 
в багатстві та праці. Але такі характеристики поясняються тим, що з грека
ми стикались передові слов’янські осади, вони ж серед міграційного руху, 
серед небезпечного й неспокійного життя відстали від культурніших форм 
життя й вертались (на якийсь час) знову до колишніх напівкочовничих форм; 
се факт, що повторяється звичайно в подібних обставинах. Та й тут було не 
без побільшувань: бо, напр., в оповіданні про боротьбу аварів з  “словенами” 
в V I в. згадуються слов’янські поля і т. ін.* Жерела, що знали слов’ян в 
нормальних обставинах, на насиджених місцях, виказують у них широко 
розвинену хліборобську культуру, що положила глибокі знаки на весь сло
в’янський побут. Правда, такі жерела маємо з значно пізніших часів, з X  і 
навіть X I віку; але сам сей широкий розвій хліборобства показує, що маємо 
до діла не з якимсь свіжим, а дуже давнім культурним здобутком.

Жидівський подорожник X  в. Ібн Якуб каже, що слов’янський край 
дуже багатий на всякі життєві запаси, що слов’яни дуже господарні й пиль
нують хліборобства*. Араб Ібн Русте (з  першої пол[овини] X  в.), оповіда
ючи про жнива у слов’ян, дає своїм оповіданням розуміти, що хліборобські 
продукти були головною стравою* їх (особливо улюблене просо —  про особ
ливе уживання його у слов’ян говорять також Маврикій і Л ев). Х ліб і 
м’ясо —  се звичайна жертва руських слов’ян, по словам Константина П ор
фирородного*, а значить —  і страва, і то споконвічна, не нова, бо жертву - 
ється звичайно традиційне, віками усвячене. У Ібн Якуба є навіть досить 
виразна звістка про культуру овочевих дерев*.

Щ е цінніші вказівки дають руські жерела. В них бачимо, що хлібороб
ство було розповсюднене, як звичайна робота, навіть по найменше культур
них землях, як от у деревлян та в’ятичів. “А  вси ваши городи... долають 
нивы, своя и землю свою”, —  каже до деревлян Ольга*. В ’ятичі платили 
дань “від плуга”. Хліб —  звичайна й загальна страва руської людності. В 
поганських могилах сіверян і деревлян найшлися серпи, зерна кількох родів 
хліба (жито, овес і ячмінь або пшениця). В пам’ятках X I в. —  в літописі, в 
давніших частях “Руської правди”, у Нестора ( “Житіє Феодосія”) —  зга
дуються отсі роди хлібних і культурних рослин: пшениця, овес, жито, яч
мінь (властиво —  ячмінний солод), просо, горох, мак, лен (льняне насіння
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на олій). Загальною назвою для хлібного зерна було “жито”. З  хліборобсь
ких знарядів в руських пам’ятках X I —XII в. знаходимо: рало, плуг, боро
ну, мотику, рискаль, рогаліє, ціп; з хліборобських робіт —  оранку (орати), 
сівбу, жниво (снопи), молочення, віяння. Орали кіньми й волами. П ож а
тий хліб складали на гумні й там молотили “на току”, а зерно ховали в 
коморах (клѣть), певно —  і в ямах. Зерно мололи (в наших пам’ятках 
згадуються тільки ручні жорна). Змелене просівали —  згадується мука і 
отруби; розріжняється мука чистіша й гірша. Переховували її в засіках 
(сусѣкъ). Згадки про пшоно показують, що вміли й товкти зерно. Сіно 
стрічаємо в давніших редакціях “Руської правди”*.

П ро городництво є виразні звістки в руських пам’ятках X I в.: в “Житії 
Феодосія” оповідається, як чернці “в оградѣ копахуть зелиннаго ради рас
тенія”; а в Вишгороді були не тільки “огородники”, а й старшина огородни- 
ків ( “старѣй огородьникъмъ”), мабуть, чи не княжих; в усякім разі мусила 
тут бути сильно розвинена городницька культура. В середині X II в., в описі 
оборони Києва бачимо наоколо його теж огороди на велику просторонь*. Про 
садівництво звістки дуже бідні: тільки в оповіданні “Патерика” (X III в.) 
про чернців кінця X I в. бачимо при келіях городчики з “деревами плодови
тими”; при тім, як і досі, слово г о р о д  (огородъ, оградец, градъ =  огород
жене місце взагалі) уживалось однаково для означення і города, і саду, тож 
можливо, що в вищеподаних звістках про великі київські або вишгородські 
городи треба розуміти й сади.
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“ЯСНЕ СОНЕЧКО"

Після смерті князя Святослава засів на київському престолі його син 
Володимир, що передше князював у Новгороді*. Я к кождий руський князь, 
так і він мусив зразу позбутися всіх своїх внутрішніх ворогів, які спиняли 
його у володінні. Се треба було зробити мечем і, хоч Володимир не дуже то 
й бажав сього, мусив чимало крові пролити, заки міг засісти спокійно на 
престолі і порядкувати державою.

Та не був се князь, який тільки про границі краю старався. Загадав він 
дати Русі дещо більше, ніж щораз то поширювати її простори та побільшу
вати данини. Він задумав завести на Русі Христову віру.

Я к тільки зачули про се чужі народи, стали посилати до Володимира 
своїх послів і захвалювати перед ним свою віру. Приходили греки, прихо
дили німці, але приходили й жиди і турки. Та Володимир не хотів сам ріша
тися. Він послав своїх послів до ріжних країв, щоб вони самі розглянулися в 
кождій вірі. Коли його посли прийшли на своїй мандрівці нарешті у Царго- 
род і там зайшли до церкви на Службу Божу, порішили, що ні в якому 
храмі не почували себе так гарно, як тут. Грецька віра подобалася їм най
більше з усіх. Повернувши до Києва, розповіли Володомирові все, що ба
чили, і вихвалювали дуже грецьку віру*.

Та наразі Володимир був зайнятий великим походом на грецьке місто 
Корсунь у Кримі. Він завоював се місто та послав до грецьких цісарів у 
Царгород послів із просьбою, щоб вони віддали за нього свою сестру Анну*. 
Та не згодилися на се грецькі цісарі.

—  Наша сестра —  християнка, а ти —  поганин! —  відповіли вони. —  
Я к можемо тобі її віддати? Ти прийми хрест, тоді й душу свою спасеш, і 
сестру нашу дістанеш.

Володимир згодився. Царівна забрала з собою священиків і поплила до 
Володимира у Крим. Тут він охрестився і повінчався з нею, забрав свяще
ників зі собою і повернув на Україну.

Прибувши до Києва, він велів охрестити наперед усіх своїх близьких, а 
далі взявся за приготування до хреста цілого народу. Священики ходили й 
поучували народ у новій вірі, а Володимир нищив поганські божища, валив 
ідоли і святі дерева. Коли здебільша було все приготоване, зібрав Володи
мир усіх, хто хотів хреститися, над Дніпром і тут усі охрестилися.

Та не всі так легко прийняли нову віру. Були й такі, що утікали в ліси, в 
степи і там довго ховалися, побоюючись, щоби Володимир силою не прине
волив їх до неї. Головно люди, що мешкали подальше Києва, боронилися 
проти нової віри і треба було довшого часу, заки Христова віра прийнялася 
й посеред них.
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А  Володимир ставив тим часом церкви по городах і селах, привозив із 
грецьких міст ікони і книги та все спроваджував із Греції та Болгарії нових 
священиків. Із заведенням християнства почала ширитися на Русі просвіта, 
почали проявлятися зав’язки письменства.

У Києві заснував Володимир першу школу, де вчилися діти багатих 
городян. Таким способом Київ стає за Володимира огнищем нової віри, 
церковного життя і науки.

Володимир не правив державою самовільно із своєю дружиною —  він 
скликав на наради поважніших людей, старших, і то не тільки з Києва, але 
також з інших городів. Ся участь громади в управі державою робила Воло
димира любимцем цілого народу.

З а  його великі заслуги називали його сучасні “ласкавим князем”, “яс
ним сонечком”, а історія переховує пам’ять про нього під почесною назвою: 
Володимира Великого.

З а  І.Левицьким і М.Грушевським



354 ДОДАТОК II: НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ НАРИСИ (1908-1923)

ВОЛОДИМИР І ЯРОСЛАВ. ХРИСТИЯНСТВО 
НА УКРАЇНІ

З а  Володимира і ще за його сина Ярослава держава Київська була най- 
славніша й найсильніша, ніж коли інше. Ставши київським князем, Воло
димир позбирав усі українські землі* й усі інші, які перед тим до Києва 
належали, приборкав неслухняні землі, бояр та князів, що не хотіли йому 
коритися, і прилучив деякі нові, дальші землі. Українська держава сягала 
тоді від гір Карпатських до Кавказу, а на півночі —  до Волги, до великих 
озер, що недалеко Петербурга. Н а місце бояр і намісників Володимир по 
більших городах по тих землях посадив своїх синів; і як сини підростали, він 
посилав їх княжити в ріжні городи.

Та тим він не вдоволився. Н е раз і перед ним Київську державу збира
ли докупи київські князі, а потім вона знову розпадалася; так само розпала
ся б знову й тепер. Володимирові хотілося зв’язати державу міцніше, зв ’я- 
зею внутрішньою, добровільною, щоб городи й землі корилися київському 
князеві не тільки з страху перед київською дружиною, але щоб бачили свою 
вигоду, свою користь у тім, аби належати до Київської держави. Для того 
він старався придобрити собі громаду, добути її любов і ласку. Він не став 
правити самовільно з своєю дружиною, а закликав на пораду й громадсь
ких “старців” —  людей старших, поважніших. При ріжних оказіях він ро
бив великі учти, празники, скликав на них людей з ріжних городів, приймав 
тих, хто приходив, годував і поїв, чим мав. Скликав до себе на двір бідних 
людей, калік і сиріт, і наділяв їх. І з того справді пішла про нього слава 
скрізь як про князя “ласкавого”; прозвали його “ясним сонцем”. У нас на 
Україні позабувалося се, але в далеких, глухих сторонах північних і досі ще 
співають ріжні пісні про “ласкавого князя Володимира”, “Володимира кра
сне сонечко”, а починаються звичайно ті пісні тим, як у стольнім (столичнім) 
городі Києві у того ласкавого князя Володимира був великий пир (бенкет) 
і там зібралися з ріжних городів ріжні люди, забавлялися та хвалилися сво
їми ділами.

Найсильніша, найславніша, найбагатша з усіх держав була тоді грець
ка, звалася Візантія; імператор візантійський уважався за найславнішого, 
наймогутнішого володаря, а греки —  за народ найбільше учений, в усяких 
умілостях, ремеслах і знанні найперший. Володимирові захотілося й свою 
державу приподобити до Візантії. Він поміг візантійському імператорові, 
пославши своє військо, як в Візантії побунтувалися були деякі воєводи; за 
се імператор видав за Володимира свою сестру, та й тоді ж, мабуть, прислав 
йому корону й пишні імператорські одежі, в яких Володимир представле
ний на тих грошах, що він казав зробити в Києві. Тоді ж Володимир охре
стився і казав хреститися людям в Києві, а потім і по інших городах.
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Християни й перед тим бували на Україні. Здається, князь Аскольд 
був хрещений; за Ігоря була церква св. Іллі в Києві, а жінка Ігоря, княгиня 
Ольга, теж охрестилася по смерті чоловіка й її за те уважали святою. Але 
тільки вже Володимир заходився коло того, щоб християнська віра розши
рилася по всіх землях його держави, аби якнайбільше людей хрестилося й 
сю нову віру приймало. Він виписав з грецьких і болгарських земель багато 
священиків, також єпископів і митрополитів, казав їм учити наших людей і 
настановляти з них священиків. Почав ставити церкви по городах і по се
лах, де хрестилися люди; закликав майстрів грецьких і казав їм вимурувати 
гарні церкви в Києві й по деяких інших містах. Попривозив з грецьких міст 
ікони, книги, також статуї. Виписав майстрів з Візантії й казав їм бити 
українські гроші, золоті і срібні, — такі, як билися в Візантії. Одним сло
вом, старався приподобити свою державу до Візантії, в чім лише міг.

З  ним настала велика відміна на Україні і по всіх землях Київської дер
жави. З  християнством з Греції та Болгарії прийшли до нас наука, освіта, 
книги.

В Болгарії християнство на сто літ раніше прийнялося і були вже всякі 
церковні книги, переложені на слов’янську мову, досить подібні до тодіш
ньої нашої; відси за Володимира пішли книги й до нас, а перекладано і у нас 
інші книги з грецької мови. З  Болгарії перейняли ми азбуку, письмо сло
в’янське. Почали у нас списувати й читати книги. Здебільшого були то кни
ги церковні та духовні, але дещо можна було довідатися з них і про світ, про 
інші краї, про старинні часи. Далі почали складати у нас і свої писання на 
науку людям, як по-християнськи жити; почали списувати, що чули і знали 
про старовину, про початки Київської держави та що коли діялося: з таких 
оповідань, званих літописями, писаних в Києві за Ярослава й по нім, знає
мо й ми, що діялося на Україні за тих часів.

Духовенство, священики почали научати людей, що гріх сваритися, гра- 
бити, убивати; наказували жити по-християнськи. Те саме наказували й 
книги, що читалися тепер у нас. Поволі, поволі, але не минало то без послу
ху. Вже князі не вбивали, не різали так одні одних, без милосердя і сорому, 
як давніше. Знаходилися люди, які кидали світське життя, ішли в ліси, в 
пустині, в печери або в монастирі, щоб жити по-християнськи в молитві і 
пості. Так з ’являлися монастирі в ріжних місцях, а особливо в Києві, де був 
і найбільший та найславніший з тих монастирів —  Печерський. Мало хто 
розумів тоді, що важніше жити в правді й любові між людьми та устрояти 
життя й його порядки по доброму, аніж тікати від життя та на самоті “спа
сати свою душу”, як говорилось. Життя, ледве помазане християнською 
наукою, здавалося новим християнам таким грішним, що вважали сливе 
неможливим жити в нім “по Божому”.

Задля державного життя заведення християнства мало ту вагу, що ся 
нова віра заводилася від князя, від правительства, і духовенство дивилося 
на правительство, як на свою поміч і охорону, стояло по стороні князів,
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научало людей коритися князеві й шанувати його. Тому ота нова церква, 
освіта, наука зв’язували сильною внутрішньою зв’язею землі Київської дер
жави; через них всі землі тягнули до Києва як до найбільшого огнища тої 
нової віри, церкви, науки. Тому то так дуже займався християнством Воло
димир, давав йому всяку поміч і опіку.

По нім того самого пильнував його син Ярослав. По Володимирі (що 
вмер в р. 1015) зісталося багато синів*. Вони сиділи по ріжних землях і 
почали між собою сваритися й воюватися. Святополк, що сидів у Києві, 
почав убивати й виганяти братів з їх городів*, щоб зібрати всі землі докупи 
в свої руки, як то зробив був свого часу його батько. Але його переміг брат 
Ярослав і з часом забрав у свої руки майже всі землі, які за Володимира 
належали до Києва; українські землі таки всі зібрав. Подібно, як батько, 
він багато старався для церкви й духовенства, для освіти й книжності. З а  
його часів були вже на Україні письменники, які вміли складати ріжні по
учения так гарно, як тільки вміли найліпші письменники грецькі: такий був 
священик Іларіон, потім поставлений митрополитом у Києві. Ярослав ста
рався також, аби людям не було кривд від княжих бояр і урядників. До нас 
переховався збірник законів під назвою “Руська правда”, —  там списано, 
як суди мали судити й карати за Ярослава; між ними є й устави, видані 
Ярославом для урядників, що їздили по селах і городах: що вони мали бра
ти від людей на своє прогодування, а більше того не сміли. Якби того біль
ше пильнували і Ярослав і його потомки, було б ліпше людям і самій держа
ві: була б у ній справді внутрішня зв’язь, всі б до неї горнулися. Та вийшло 
інакше.

Держава Київська була велика і славна за Ярослава, як і за його батька. 
Мало не з усіма більшими володарями тодішніми Ярослав був посвоячений: 
сам він мав жінкою доньку короля шведського*, його син був жонатий з 
візантійською царівною*, одна донька була віддана за короля французько
го*, друга —  за норвезького*; сестру свою Ярослав видав за польського 
короля*, а угорський король теж був жонатий з українською княжною*. 
Ріжні сусіди, як їм траплялася біда, шукали схоронища й помочі у Яросла
ва; так, багато помагав він королеві польському, бо той не міг собі ради 
дати: були все великі бунти в його землях.

Та слава й сила Української держави недовго по Ярославі постояла. Але 
хоч і упала вона, багато по ній сліду всякого — і доброго, і лихого —  лиши
лося на довгі віки. Лишилися християнська наука і віра, церква і духовенс
тво, письменство й однакова книжна й церковна мова слов’янська по всіх 
землях; лишився один княжий рід, з якого ріжні землі довго мали собі кня
зів, уважаючи, що то їх володарі природжені; лишилося спільне ім’я русь
ке; лишилося однакове право і закони, однаковий лад у громаді, в управі, 
однакові власті; багато життя приподобилося до себе по ріжних українських 
краях і ближчими вони одні до одних себе почули. Тому ся українська, К и
ївська держава, хоч давно пропала, має велику вагу в нашій історії.
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ЯРОСЛАВ МУДРИМ

П о Володимирі зісталося багато синів. Они сиділи по ріжних землях і 
почали між собою сваритися й воюватися. Святополк, що сидів у Києві, 
почав убивати й виганяти братів із їх городів, щоб забрати всі землі докупи 
в свої руки, як то зробив був свого часу його батько. Але його переміг брат 
Ярослав і з часом забрав у свої руки майже всі землі, які за Володимира 
належали до Києва.

Подібно, як батько, Ярослав багато старався для церкви і духовенства, 
для освіти і книжності. З а  його часів були вже на Русі письменники, які 
вміли складати ріжні поучения так гарно, як тільки вміли найліпші пись
менники: такий був священик Іларіон*, потім поставлений митрополитом у 
Києві.

Ярослав старався також, щоби людям не було кривд від княжих бояр і 
урядників. До наших часів переховався збірник законів під назвою “Руська 
правда”. Там списано, як суди мали судити й карати за Ярослава; між ними 
є й устави, видані Ярославом для урядників, що їздили по селах і городах: 
що вони мали брати від людей на своє прогодування, а більше того не сміли.

Київська держава була велика і славна за Ярослава, як і за його батька. 
Мало не з усіма більшими володарями тодішніми Ярослав був посвояче
ний. Сам мав він жінкою доньку шведського короля; його син був жонатий 
з візантійською царівною; одна донька була віддана за французького коро
ля, друга —  за норвезького; сестру свою Ярослав видав за польського ко
роля, а угорський король теж був жонатий з українською княжною.

Ріжні сусіди, як їм траплялася біда, шукали схоронища й помочі у Я ро
слава. Так багато помагав він польському королеві, бо той не міг дати собі 
ради: в його землях були все великі бунти.

Та слава й сила Руської держави не постояла довго по Ярославі. Але 
хоч і впала вона, то багато по ній доброго сліду полишилося на довгі віки. 
Лишилася християнська наука й віра, церква й духовенство, письменство й 
однакова церковна слов’янська мова по всіх землях. Лишився один княжий 
рід, з якого ріжні землі довго потім мали собі князів, уважаючи, що то їх 
питомі володарі; лишилося спільне ім’я руське. Лишилося однакове право і 
закони, однаковий лад у громаді, в управі, однакові власті. Багато приподо- 
билося у тім часі до себе життя по ріжних українських краях і вони почули 
себе тоді ближчими одні до одних.

Тому та стара Київська держава має велику вагу в нашій історії.
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ТАТАРСЬКИЙ ПОГРОМ УКРАЇНИ

Середньоазійські степи нашкодили багато українському життю й куль
турі. Вони викидали в наші степи раз у раз нові хижі орди кочові, які займа
ли місце тих, що вже ослабли в боротьбі з українськими землями і стратили 
свою дикість у пожитті з ними. Нарешті в XIII в. викинули ще раз хижу і 
дику орду на шкоду і погибель українського життя. Були це монголо-тата- 
ри, що в 1230-х роках рушили на Україну.

Цей новий рух звісний нам досить докладно в своїх початках. Знаємо, 
що причина до нього вийшла від монгольських орд полудневої області А му
ру. Племена ці довго не грали ніякої значнішої ролі, стоячи під властю своїх 
західних сусідів турків. При кінці X II віку об’єднав їх один із племінних 
вождів, Темуджін, і почав підбивати з ними сусідні племена турецькі й та
тарські*. Темуджіна проголошено “чінґісханом”, самодержавним волода
рем. Він підбивав дальші краї: Танґути, Північний Китай, потім зачепився 
з ханом Туркестану, або Ховарезму, як його тоді називали, погромив його 
(1219), а за цим виникла справа походу в каспійсько-чорноморські степи, 
що служили продовженням степів туркестанських. Є звістка, що й половці 
брали участь у боротьбі туркестанців з військом Темуджіна. Зараз по по
громі Туркестану Темуджін вислав двох воєводів на полудневе побережжя 
Каспійського моря в погоню за туркестанським ханом, що втік туди. Вони 
завоювали Північну Персію і тоді предложили Темуджінові проект завою
вання прикавказьких степів. Чінґісхан згодився і визначив у похід свого 
сина Джучі, а коли цей ухилився, послав у похід воєводу Субутая*. В 1220 
році Субутай знищив Закавказзя, потім через Дербент пройшов на Півні
чний Кавказ; половці стріли його з ріжними сусідніми племенами —  ясами, 
черкесами й іншими, але Субутай намовив половців, щоби відступили від 
них, погромив згадані племена, а потім звернувся проти самих половців і 
страшенно знищив їх на Подонні (1222 року).

Половці звернулися до наших князів і просили у них допомоги. О стан
німи часами українські князі жили з половцями в більшій згоді: Мстислав 
Удатний був жонатий з донькою половецького хана Котяна і намовляв ін
ших князів помогти половцям: “Я к їм не помогти, —  казав, —  то вони 
піддадуться татарам і ті ще з більшою силою впадуть тоді на Україну”. Ц е 
було почасти правда, тільки та була біда, що князі, поклавши помагати по
ловцям, занадто далеко пішли в своїй услужності. Вони зібрали військо з 
усієї України і пішли з ним у глибину степів, шукати татар (1224 р.). Битву 
звели над рікою Калкою* (що тече в Азовське море під Маріуполем). Укра
їнські полки билися добре, але половці не додержали полку, кинулися втіка
ти й наробили замішання в нашім війську. Наші кинулися теж втікати і 
настав страшенний погром. Сила людей загинуло. Тільки Мстислав київсь-
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кий з своїм табором не втік, але боронився; врешті й він піддався на слово 
степовим бродникам, що були в татарськім війську, але ті не додержали 
слова, видали його з  іншими князями татарам, і їх задушено, положивши 
під дошки, на котрі посідали потім татари обідати!*

Після цього татарське військо вернулося назад і, попустошивши Повол
жя, пройшло степами до Туркестану. Н а Україні забули про них думати, а 
тим часом завоювання Чорномор’я по цьому поході у татар стало рішеною 
справою, і її тільки відкладали до слушного часу. В 1227 р. Темуджін умер, 
а державою його поділилися сини —  вони мали володіти під зверхньою 
властю великого хана, котрого мали вибирати з-поміж себе. Західні краї 
віддано Бату, Джучієвому синові. Бату (або Батий, як його звуть наші 
літописі) мав зайнятися завоюванням Чорномор’я. В 1236 році він рушає 
сюди з старим Субудаєм. Самих монголів в його війську не могло бути 
багато, головно були там турки: в наших джерелах вони звуться татарами.

Похід почався від каспійсько-уральських степів. Татари спустошили 
Волзьку Болгарію, землі московсько-суздальські й рязанські, і пройшли 
аж на верхів’я Волги, все нищачи й побиваючи. Відси подалися в чорно
морські степи —  кінчати з половцями. Тут пробули коло двох літ і розгро
мили половців, що подалися тікати на захід, головно на Угорщину. Потім 
татари завоювали Північний Кавказ, а з  осені 1239 року взялися до україн
ських земель. Взяли приступом і погромили Переяслав*, а людей побили, 
кого лиш запопали; навіть владику вбили*, хоч татари взагалі мали звичай 
не зачіпати духовенства. Друге військо татарське приступило під Чернігів; 
тутешній князь став до бою з усіма силами, але не устояв і з великими 
стратами мусив уступитися*. Після цього місто здобуто і спалено. Під час 
цього походу хан Менке* приступив і під Київ; ставши над Дніпром, огля
дав його. Дивувався великості й красі його і послав намовляти киян до зда
чі, але вони не піддалися.

Потім минув рік. З  кінцем 1240 р. татари, перепочивши в степах, ру
шили на захід і приступили під Київ та обложили його своїм величезним 
табором. Страшенне вражіння робила ця хижа і дика орда. Від рипу возів, 
від реву верблюдів та іржання кінських стад не чути було голосу в місті, —  
каже літописець. Та кияни, які бачили по переяславцях як і чернігівцях, що 
чекає їх, сміло взялися до оборони під проводом воєводи Дмитра, присла
ного сюди Данилом. Бату приступив від Дніпра і поставив тут свої тарани 
до розбивання стін. Татари взагалі були досить зручні в облозі городів. День 
і ніч безустанно били вони в стіни; мури почали валитися, люди під прово
дом Дмитра кинулися боронити пролому [в мурах] і страшно було дивити
ся, як ломилися списи, як розбивалися щити і світ затьмився від стріл, —  
каже сучасник. Оборону відбито. Татари здобули стіни. Втомлені атакою, 
відпочивали вони потім цілу добу. Користаючи з цеї перерви, кияни напру
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жили всі свої сили, поставили укріплення наоколо церкви Богородиці Д еся
тинної, старої Володимирської катедри, і сюди зібралися боронитися далі. 
Укріплення були слабкі, татари взяли їх другого дня відразу. Тоді люди з 
відчаю кинулись ховатися на хори Десятинної церкви. Та велична будова, 
не витримавши тягару такої маси людей, впала і покрила їх своєю руїною. 
Скінчилася історія старого княжого Києва.

Було це 6 грудня 1240 р.* Щ о сталося з київськими недобитками, дж е
рела не кажуть; згадують тільки, що Дмитра Бату помилував “задля його 
хоробрості”.

Стративши чимало часу під Києвом, Бату спішним маршем пройшов 
через Київщину, Волинь, Галичину; спішився на Угорщину по слідах полов
ців. Ніхто не ставився проти нього: вість, що Київ упав і татари йдуть далі 
на захід, навела тут такого страху, що всі втікали, куди видко: князі, бояри 
і просто люди. Бату здобував городи, які легко здобувалися, або намовляв 
людей піддатися, і як послухали, то побивав; котрі ж  городи трималися 
міцно, минав їх і йшов далі. Взято приступом Володимир, столицю Волині, 
і побито людей; літописець каже, що в Володимирі не зосталося живої лю
дини, церкви були повні трупу. Галич взято теж і інших городів багато. Осібні 
полки татарські спустошили Польщу, Ш леек, Мораву, розбиваючи війсь
ка, які пробували їх спинювати. Бату з  головними військами пройшов на 
Угорщину й показував охоту осістися тут. Але прийшла вістка про смерть 
головного хана і Бату, що сам хотів зайняти його місце, пустився назад, щоб 
узяти участь у виборі. Весною 1242 року він спішно перейшов назад через 
Україну, не барячись ніде, й подався далі на схід.

Головним ханом Бату не удалося стати й він зостався із своєю ордою 
кочувати в каспійсько-азовських степах. Ханський двір отаборився на нижчій 
Волзі, де потім з ’явилося ціле місто Сарай (коло теперішнього міста Ц аре
ва*). Підвладні орди розложилися у степах до самого Дніпра. Бату вислав 
до князів наказ, щоб приїздили до нього з поклоном на знак покори, й 
розіслав своїх людей збирати данину з “улусів” тих країв, які вважав собі 
підвладними. Для Східної України, як і московських земель, почалася тем
на і гірка татарська доба.

Старе українське життя політичне, громадське й культурне супроти того 
всього мало тепер захист і прибіжище у нас тільки в Західній Україні, в 
державі Галицько-Волинській. Саме тепер вийшла вона з внутрішніх замі
шань, стала сильна, одностайна. Скоро по Батиєвім поході 1245 року Д а 
нило з Васильком поділили між собою галицько-волинські землі: Данило 
взяв собі Галичину, Василько —  Волинь*, але брати жили в незвичайній 
згоді і тіснім порозумінні, так що того поділу між ними не було слідно, й 
обидві землі були, властиво, одною сильною, одностайною державою. Та
тарський погром пролетів над нею, починив руїну по дорозі, але не захитав 
тутешнього устрою й тутешніх відносин.
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ОСТРОГ — ОСЕРЕДОК ОСВІТИ НА УКРАЇНІ

Протягом другої половини X V I віку висуваються то тут, то там огнища 
праці над відродженням культури, книжності й освіти на Україні.

Одним із важніших осередків такої культурної роботи був Острог на 
Волині, власність родини Острозьких. Оці князі, потомки київського кня
жого роду, визначалися здавна тим, що міцно і вірно стояли при своїй укра
їнській народності. І так князь Константан Іванович Острозький, литовсь
кий гетьман, вважався свого часу головним оборонцем своєї народності і 
віри* (помер 1530 року). Його син Василь Константан, київський воєвода 
і пан величезних маєтків, споріднений із першими домами Польщі і Литви, 
не грав визначної політичної ролі*, але уславився як покровитель українсь
кого культурного життя і оборонець української віри; міг би був, як на свої 
величезні засоби, зложити на то далеко більше, але все-таки й те, що він 
дав, було найзначніше з того, що взагалі українське життя дістало від свого 
тодішнього магнатства.

В Острозі громадиться здавна учене духовенство, веде школу і в 1570-х 
роках пильнує зробити з неї вищу школу на взір польських академій*. С у
часники називають її “триязичним ліцеєм” (тому, що вчили в ній по-сло- 
в ’янськи, по-грецьки і по-латині) або “школою грецькою”, “грецько-сло
в’янською ”, також і академією. Від неї починається поворот до вищої осві
ти на Україні.

При школі й поза нею громадилися в Острозі учені люди і творили 
свого роду учене товариство; тут були такі славні на той час богослови й 
учені, як Герасим Смотрицький і його син Максим, Філялет Бронський та 
інші. Першим важним ділом цього ученого гуртка було видання друкованої 
Біблії. Д о князя Острозького перейшов в 1575 році Федорів із Львова, 
наладив тут друкарню і першим ділом для неї задумав Острозький видання 
Біблії. Ц е було по тодішнім часам велике діло: цілої Біблії майже нігде не 
можна було знайти, тільки поодинокі її часті. Острозький розсилав своїх 
людей по ріжних сторонах розшукувати грецькі тексти і слов’янські пере
клади; скілька років ішла робота над перекладом і виправкою цього пере
кладу, скільки літ друкували її, і 1580 року вийшов у світ цей найбільший 
твір слов’янського друкарства.

Українська суспільність дуже високо цінила діяльність острозького гуртка 
і Острозької школи, але тим більше мусило смутити її, коли бачила, як не
певне було її існування. Сини князя Константина відвернулися серцем від 
українських справ*, і невелика була надія, щоби при них Острозька школа 
могла далі розвиватися. І справді, по смерті князя Константина підупала 
вся робота в Острозі*.
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КИЇВ — ОСЕРЕДОК КУЛЬТУРНОГО життя 
НА УКРАЇНІ В XVII ВІЦІ

В польських колах знали Сагайдачного в початках його діяльності як 
сміливого і щасливого войовника; на Україні знали ще щось: про його при
хильність до справ української церкви і освіти, до всього того, що тоді для 
України було національним життям. Я к вихованець Острозької школи —  
чоловік близький інтересам тодішньої освіти і книжності, Сагайдачний під
тримував близькі зносини з церковними і ученими колами київськими*, де 
тоді було багато його ближчих земляків галичан, і там знали, що на Сагай
дачного, на його поміч і поміч Запорозького війська можуть рахувати в 
усякій потребі українського народного життя.

Ц е була хвиля незвичайно важна в історії українського життя. Київ, що 
кілька століть пролежав у забутті, все більше й більше забуваючи своє ко
лишнє культурне і національне значіння, раптом відродився наново.

В X V I віці це була звичайна собі погранична кріпость, де стояла війсь
кова залога, тулилося трохи міщанства й іншого стану людей під охороною 
замку, і тільки старі руїни і серед них кілька зацілілих монастирів, та в 
першій лінії славний Печерський, потім Пустинсько-Миколаївський (те
пер так званий Малий Миколай) і Михайлівський нагадували колишню 
славу Києва. Але і в цих монастирях вигасала потрохи пам’ять колишнього 
їх культурного значіння, книжності й ученості. Архімандритами та ігумена
ми ставали часто люди, які спромоглися заплатити королеві і великому кня
зеві добре чолобиття, а не в голові їм були наукові й освітні справи.

Заведення унії спонукало українське громадянство звернути особливу 
увагу на ті церковні уряди, які зосталися в його руках, вирвати їх з-під 
впливів правительства і подбати про це, щоб ці становища були обсаджені 
відповідними людьми*. Печерський монастир був найсильнішою, найбагат- 
шою і, значить, найважнішою з тих позицій; громадянство звернуло на ньо
го пильну увагу після того, як Никифор Тур оборонив його збройною ру
кою. П о його смерті (1599) на це місце вибрали ігуменом Єлисея Плетене- 
цького, ігумена Лещинського монастиря (на Білорусі), що під час Берес
тейського собору показав себе визначним і завзятим патріотом. П ро цього 
чоловіка мусить бути вдячна пам’ять в українськім житті. Був родом з Га
личини, з-під Золочева, з дрібної місцевої шляхти; подробиць з його життя 
майже ніяких не знаємо*. Коли дістав печерське ігуменство, був іще чоло
вік не старий, мав около 50 літ. В документах чуємо, як він боронить мона
стирські маєтності від чужих рук*, маємо жалі печерських монахів на нього 
й іншу монастирську старшину, що вони “не знать куди подівають монас
тирські гроші”; мабуть, Плетенецький почав уймати трохи видатки на сите
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життя ченців, обертаючи приходи на культурні потреби. Видко, зміркував, 
що тут під захистом козацького війська, яке знов почало приходити до сили 
і вже не раз давало поміч київським українцям в тісних обставинах, можна 
розпалити нове огнище українського культурного і національного життя. 
Отже, заходився коло збирання засобів на це.

Він заходився позбирати до Києва людей книжних, учених з галицьких 
країв. В тім часі коло 1615 р. бачимо ми в Києві вже цілий ряд освічених і 
учених людей із Галичини, як-от пізніший митрополит Іван Борецький (Б і- 
рецький, з Бірчі)*, Захарія Копистенський, учений церковний історик, бра- 
танич перемиського владики*, Лаврентій Зизаній, бувший дідаскал (учи
тель) Львівської школи, славний автор українського словаря*, Беринда, 
що працював у Балабанів при друкарні і з нею разом, мабуть, перейшов 
туди около 1615 р.,* і багато інших. Будучи першою особою в київських 
православних кругах, Плетенецький мав змогу примішувати своїх учених 
земляків не тільки в Печерськім монастирі, але й на ріжних інших духовних 
становищах Києва. Разом з цим кружком однодумців, маючи добру заруч
ку у свого земляка і однодумця Сагайдачного, що в тім часі виступає на чолі 
козацького війська, зачинає Плетенецький у тих роках (1615—1616) шир
шу культурну й організаційну роботу —  саме тоді, як Сагайдачний вийшов 
на гетьманство.

Разом з тим, як засновувалася печерська друкарня, зав’язувалося брат
ство в Києві, Гальшка Гулевичівна, багата київська шляхтянка, жінка мо- 
зирського маршалка Стефана Лозки, записала свій ґрунт у Києві на П одо
лі*, де скупчалося київське життя (бо старий город стояв майже пусто) на 
загальне добро. Призначала його на просвітні завдання: на заснування мо
настиря, при нім школи для дітей шляхетських і міських та “гостинниці для 
странників віри православної”. Слідом засновано братство, котре мало 
зайнятися здійсненням тих планів: його “упис” (уставу) списано з кінцем 
1615 р., і в нього вписалося “безчисленно” народу всякого стану, з місцево
го духовенства (передовсім з того гуртка Плетенецького, що був, певно, 
властивим провідником того діла), також з української шляхти, міщанства. 
Вписався сюди і гетьман Сагайдачний з усім козацьким військом; тим спо
собом приймало військо нове братство та його культурні заходи під свою 
опіку і прибирало собі право скрізь і всюди виступати його заступником і 
покровителем. Маючи такого оборонця на місці, українське громадянство 
київське сміло та енергійно розвинуло свою культурну роботу, що цю глуху 
діру, якою перед тим був Київ, раптом зробило осередком національного 
українського життя.

Новозасноване братство здвигнуло братський монастир Богоявления і 
при нім зараз же заложило й братську школу. Борецький, колишній львів
ський дідаскал, став її першим ректором* і поїхав зараз до Львова закупити
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книжок і всього потрібного для школи; мабуть, того ж року (1617) почато й 
науку. Печерська друкарня відложила всяку іншу роботу і спішно випусти
ла “Часословець”, першу тодішню учену книгу,* —  “аби вдоволити потре
бі шкільній в православнім городі Києві”, — як пише в передмові Плетене - 
цький. Ш колу ведено за прикладом Львівської; про науку читаємо в гра
моті патріарха Теофана, що вчили тут “грецько-слов’янського і латино-поль- 
ського письма”. Одною з перших книжок, закуплених для науки тутеш
ньої, була грецько-слов’янська граматика, видана Львівським братством і 
взята Борецьким на борг у львівських братчиків. Завдяки помочі київських 
духовних кіл і шляхетства та вишколеним уже силам галицьким (львівсь
ким) нова київська школа стала відразу сильно. З  віршів на похорон Сагай
дачного, що читалися учнями її в 1622 р.*, бачимо, що вчилися тут головно 
діти київських міщан, київських духовних, також і українських шляхтичів*.

Ж ваво працювала і нова друкарня. Перед тим на Україні перше місце 
займала острозька друкарня; за рр. 1580—1606 вона видала більше кни
жок, ніж які-небудь українські друкарні. Але як умер старий князь О стро
зький (1608) і Острог перейшов в руки його сина католика Януша, друкар
ня ця заглухла зовсім. Нова ж печерська друкарня за п’ятнадцять літ (1616— 
1630) випустила більше книжок, ніж до того часу вийшло на цілій Україні*. 
Мала великі засоби і добрих, відданих своєму ділові, провідників. Залож е
но для неї свою фабрику паперу, свої робітні письма*. Правда, виходили 
звідти переважно самі церковні книги; але ж у церковній сфері головно обер
талося тодішнє національне українське життя і на цю сторону головно наля
гав новий учений київський гурток.

Організаційна діяльність нового братства була вельми замітна. У воро
жих колах зараз оцінено її: нагадувано правительственим кругам, що засно
вано його без королівського дозволу, тому можна б його закрити. Але у 
правительства не підіймалася рука на нього, бо за ним стояли братчики з 
мушкетами, Запорозьке військо з гетьманом Сагайдачним на чолі.



М орські походи козаків 365

МОРСЬКІ ПОХОДИ КОЗАКІВ

Роки 1613—1620 були найгарячішим часом козацьких походів на море. 
Щ ороку по кілька разів вибирається козаччина на море, забігає так далеко, 
як перед тим не важилася, та сміло кидається на турецьку фльоту.

1613 р. козаки два рази ходили на море і починили великі шкоди в туре
цьких землях*. Султан вислав чималу фльоту свою, ґалєри і чайки, до оча
ківського порту, щоб погромити козаків, як будуть вертати з походу на крим
ські городи. Та вийшло навпаки: козаки придибали нічним походом необач
них турків і погромили їх. “Н а весну (1614) вибралися знову на море*, але 
їм не пощастило: розбила їх буря. Та козаки цим не журилися і на літо 
вибралися вдруге; було їх коло двох тисяч, значить, з сорок чайок. Пере- 
плили Чорне море навпростець під Трапезунт і почали пустошити турецьке 
побережжя, засіяне багатими містами й селами, що жили тут безпечно, не 
знаючи страху. Утікачі турки були козакам за провідників, і вони тут швен
дяли скрізь. Напали на розкішне місто Синоп, здобули тутешній замок, 
знищили залогу, спалили великий турецький арсенал —  всякі кораблі й 
ґалєри. Перше ніж встигла зібратися на них місцева людність, забрали здо
бич і пустилися назад”. Почувши таку пригоду, султан впав у страшенний 
гнів, велів повісити великого візира (головного міністра) —  насилу жінки і 
донька султанські випросили йому життя: візир виправдувався, що вислав 
військо і кораблі, щоб знищили козаків, як вертатимуть, і скінчилося на тім, 
що султан сильно побив візира булавою. Знову турецькі кораблі поплили 
ловити козаків під Очаковом. Але козаки довідалися про це завчасу і розді
лилися на дві часті: одні повисідали на сушу долі на схід за Очаковом і 
задумали на валках протягнути чайки через землю в Дніпро повище О чако
ва; та напали на них татари, і козаки потратили багато людей і здобичі, 
одначе вернули додому. Інша часть пішла пробоєм через очаківський ли
ман; теж стратила багато здобичі: самі своїми руками мусили кидати її в 
воду, щоб облегшити свої чайки; але пробилися. Турки зловили тільки два
дцять козаків і послали їх до Царгорода, щоб було на кім зірвати серце: як 
прийшли люди з Трапезунта до султана і стали жалуватися на козаків —  
видано їм тих козацьких бранців, щоб мали на кім помститися.

Н а другий рік (1615) козаки вибралися ще більшим походом на 80 чай
ках, не більше не менше, як на сам Царгород*, —  “обкурити мушкетним 
димом мури царгородські”, —  як говорилося. Вийшли на берег між двома 
константинопольськими портами Мізевною і Архіокою, і спалили їх. Султан, 
що був на ловах під містом, сам на власні очі з свого покою бачив дим своєї 
столиці від того козацького огню. Страшенно розгніваний, наказав, щоб за 
раз турецькі кораблі прогнали козаків. Але козаки не сполошилися: грабили, 
скільки хотіли, потім забрали здобич і пішли назад. Турецькі кораблі догони- 
ли їх аж коло дунайського гирла. Коли їх помітили козаки, кинулися на туре
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цькі ґалєри і погромили турків. Самого адмірала турецького раненого взяли в 
неволю; давав за себе окупу ЗО тисяч, але і вмер у неволі. Інші турецькі кораб
лі утікали. Козаки забрали кілька турецьких ґалєр, привели їх під Очаків і 
тут на глум спалили їх на очах очаківських турків. Потім напали на Очаків, 
зайняли худобу і без перешкод вернулися додому.

Коли вони на другий рік вийшли на море, турки по торішній пробі зав
часу вже вислали свої кораблі, щоб не пустити їх на море. Кораблі заступи
ли їм дорогу під Дніпровим лиманом; але козаки не злякалися, вийшли на
зустріч і, вдаривши на турецькі кораблі, побили і погромили їх. Взяли кіль
канадцять турецьких ґалєр і ріжних менших човнів до сотні. Прогнавши 
таким чином турків, звернулися на кримське побережжя, поруйнували, по
грабили, здобули і спалили Кафу —  той головний проклятий ринок україн
ських невольників. Силу забрали там невольників з наших сторін і пустили 
на свободу. В Царгороді страшенно переполошилися, почувши про цей дру
гий погром турецької фльоти; позбирали козаків, які були в турецькій нево
лі, питалися, яким би способом можна було загородити козакам дорогу? Не 
знати вже, що там ті їм сказали, але турки не бачили іншого способу, як іти 
походом на Україну, щоб забрати в свої руки всі пограничні українські зам
ки —  Камінець, Черкаси, Канів, Білу Церкву, обсадити їх турецьким вій
ськом і не пускати звідти козаків на турецькі землі.

Козаки тим часом на осінь того року (1616) вийшли новим походом на 
море. Н е було їх на цей раз більше як 2000, але похід удався їм напрочуд! 
Вони вибралися знов на малоазійське побережжя. їхали на Самсун, але ві
три віднесли їх під Трапезунт. Вийшли тут із човнів, пройшли берегом під 
Трапезунт пішо, здобули місто, пограбили й спалили, вдарила на них туре
цька ескадра під проводом Генуезького адмірала Цікалі-баші*; було там 
шість великих ґалєр і багато менших кораблів, але козаки погромили їх, 
здобули три ґалєри і потопили. По цьому погромі довідалися, що султан 
послав кораблі під Очаків, щоб їм там заступити дорогу. Тоді козаки пішли 
на безборонний Константинополь, пограбили і наробили бешкету, скільки 
хотіли, і, так посміявшися з усіх заходів турецьких, пішли туди, де їх не 
сподівалися, —  в Азовське море. Через тутешні ріки пройшли на Дніпро 
(мабуть, через Молочну, перетягнувши відти човни в Конку) і так верну
лися на Запорожжя.

Турецький баша простояв даремно під Очаковом, а щоб хоч чимсь по
казатися, вичекав, аж козаки з Січі розійдуться, і на своїх човнах пройшов 
Дніпром на Запорожжя. Н а січовому коші було всього кілька сот козаків, 
що осталися тут зимувати. Коли вони побачили турецьке військо, уступи
лися з Січі і баша міг помститися хоч над порожнім козацьким гніздом: 
узяв кілька малих гарматок, кілька козацьких човнів і повіз то з великою 
парадою до Царгорода —  дурити султана і весь турецький двір, що ось то 
він розгромив страшну козацьку Січ!



П ро батька козацького Богдана Х м ельницького 3 6 7

ПРО БАТЬКА КОЗАЦЬКОГО 
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Пам’ятник Богдану Хмельницькому у Києві.

Х то був у Києві і йшов від Софійського собору до Михайлівського 
Золотоверхого монастиря, той бачив цього козака на коні, на високій кам’я 
ній скелі*. Грає під ним кінь, як огонь, диба стає, але міцно тримає його 
тверда рука гетьмана. Злетів, як змій, перед військом, махнув булавою —  
гей десь-то стрепенулися козацькі полки! Я к блискавиця перелетіла по них. 
Вп’ялися орлині очі козачі в свого гетьмана, й самі собою наїжилися списи, 
насторожилися коні...

Гей військо —
Я к море червоне
Перед бунчуками, бувало, горить.
А  ясновельможний на воронім коні 
Блисне булавою —  море закипить;
Закипить —  і розлилося,
Степами, ярами;
Лихо мліє перед ними!..*

Гей, славне було Запорожжя всіма сторонами, а не було в нім славнішо- 
го від батька козацького, славного гетьмана Богдана Хмельницького, що 
ото стоїть на кам’яній скелі, на мідянім коні, сам з міді вилитий, на вічні 
часи, на вічну пам’ять.
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Нікого не любили, не хвалили —  і не кляли так на Україні, як його. 
Любили і хвалили, і на вічну славу славили його ті, кому на радість і втіху 
було його панування-гетьманування. Гудили і кляли ті, кому навпоперек 
воно стало. Ледачого мало хто похвалить, мало хто прокляне; тільки до 
великих людей буває велика любов і велика ненависть.

І часом та ненависть більшу славу робить їм, як хвала. Бо вся вага в 
тому, хто і за що хвалить —  так само і хто за що гудить.

І

М О Л О Д І Л ІТ А  Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К О Г О

Буде тобі, козаченьку, три доріженьки вкупі —
Одна —  в  Рим, друга —  в  Польщу, третя —  в  Запорожжя *

З  милю від міста Чигирина, над річкою Тясмином, що розлився тут 
широко та багнисто, на горбі, під великим лісом, притулився хутір Х мель
ницьких, Суботів звався. Оселив його батько Богданів, Михайло. Він з 
молодості служив на дворі можного польського пана воєводи Даниловича*, 
що держав великі староства на Україні: Корсунське й Чигиринське. Старо
ства —  то були великі коронні маєтки, часом завбільшки з теперішній повіт 
або й більші. Король давав їх у державу ріжним великим панам: вони брали 
на себе з них доходи, а четверту частину з того давали на військо. Та великі 
пани самі в тих староствах не жили, ними не правили, навіть і не заглядали 
до них часом. Правили їх управителі (підстарости) й ріжні службовці. М и
хайло Хмельницький був таким службовцем в старостві Чигиринськім, і за 
службу позволив йому староста осадити собі хутір на тім місці, де він собі 
вибрав. Тоді Чигиринщина була на краю хрещеного світу. Далі, де тепер 
Херсонщина, то вже були дикі ялові степи*. Ходили там табуни диких ко
ней, сугаків, турів (диких волів). Далі, ближче до моря, випасали свої ота
ри овець і табуни коней волохи, турки, татари. Н а Дніпрових островах си
діла Січ запорозька козацька, куди йшли козаки з України підстерігати та
тар, що раз у раз з Криму набігали на Україну, грабували села й хутори, 
забирали всякий пожиток і людей в неволю. По степах ніяких осад не було, 
ні городів, ні сіл. І в сусідстві того дикого степу землі було вільної скрізь 
куди оком окинеш. Гарно було тут господарити, та небезпечно. Жили люди, 
як у ворожім краю. Хутори ховалися десь у лузі, по балках, щоб не примі
тно було; а двори обгороджувалися міцним частоколом, з стрільницями, 
щоб в потребі відбитися й відстрілятися від ворога. Лісів тут тоді було дале
ко більше, як тепер, і на все —  на рибу, на звіра, на бджоли дозвільно було.

Михайло Хмельниченко поставив двір кріпкий, присадив кілька сімей 
слуг та підсусідків, розвів господарство, жив заможно, в достатках. З  дітей 
син один тільки йому виріс, а звався Богдан Зіновій. Меткий хлопець удав
ся. Чорнявий, кріпкий, як огонь, скорий. Розумний і дотепний, сміливий і
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завзятий. Та й час такий був, і місце таке, що не виростали й не ховалися 
там люди інші, тільки хоробрі та завзяті. Жили на ласці Божій, день у день 
смерті в очі заглядаючи. З  хутора на поле не вийдеш без рушниці. Люди 
косять чи орють, а вартовий на могилі стоїть, татар вартує. Запалив огонь 
на могилі —  ого, тікайте, люди, чимдуж, ідуть татари, везуть аркани на 
ваші шиї, ведуть коней в тороках на ваші достатки! Хапайтеся до двору та 
беріться за рушниці, —  а ні, то ховайтеся десь у ліси, у болота, може, Бог 
пронесе... А  зате як захоплять наші загін татарський, що їм під силу, під
стережуть де на переправі, особливо як татари вже з добиччю вертають, 
коні потомлені, навантажені —  то-то дадуть собі духа! Кидає татарин здо
бич, невільника і худобу, жене з конями тільки. Женуть за ним наші. Кине 
все, що має на собі: і сідло, і зброю, тікає сам з душею, може, кінь винесе. 
Не винесе —  то амінь тобі, татарине...

О так серед такого життя бурхливого, небезпечного, юнацького вирос
тав Богданко. Та не хотів його старий Михайло лишити без науки. Підучивши 
дома, послав його в Галичину, до єзуїтської колегії (по-теперішньому б ска
зати, гімназії) —  тримали її ченці польські, єзуїти, вчили добре латинської 
мови, що нею тоді всяке діловодство велося по судах, по урядах. Вчився 
Богдан, набирався науки. Але тягло його назад, на Дніпро, в степи безкраї, 
де на волі ходять кінські косяки, де козаки переганяють вітер на бистрих 
конях, де просихають чайки козацькі, чекаючи походу в далекі сторони ту
рецькі, по славу і здобич. І не схотів він лишатися в тих дальших, безпечні
ших сторонах: іти служити десь до суду або на дворі великого пана дороб
лятися панської ласки та “фортуни” (маєтку), а вернувся назад на Дніпро. 
Пішов на Запорожжя, на Січ, бо там найліпше можна було дійти воєнної 
штуки, стати вояком оборотним і досвідченим, начальником відважним. А  
в тодішній Україні ніхто такої не мав слави та поважання, як досвідчений та 
дотепний вояка, сторож границь українських, українського спокою і праці.

Вступив Богдан до війська козацького. Ходив з козаками не раз на 
море, на турецькі міста —  димом з мушкетів козацьких Царгород (К онс
тантинополь) обкурювати, як козаки казали. Уганяв за татарськими наїздами 
по степах. Ходив у кримські походи. З  польським військом, з  іншими коза
ками ходив на турків, як вони прийшли на Волощину (Бессарабію), схотіли 
Польщу руйнувати, Україну під свою руку підбивати. Погромили тоді тур
ки поляків, багато потрапило в руки турецькі, і Богдан між ними. Кажуть, 
два роки пробув у неволі турецькій, аж виміняли його потім на турецьких 
невільників, як козаки з старим гетьманом Сагайдачним наловили турків на 
другий рік під Хотином. А  іншим разом Богдан і сам значного татарського 
пана ( “мурзу” по-татарськи) приловив, придибавши з козаками. Привів до 
себе на хутір і держав довгенько; держав під вартою кріпкою, але по-при- 
ятельськи, і розсталися потім по-приятельськи*. Н е раз в тодішніх часах 
так бувало. Н а всяк час свій обичай, своя правда, своє зле і добре.
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Любили у війську Богдана і шанували. Настановили його отаманом, 
далі сотником. Потім був він писарем військовим. Велике то було діло. Н а 
писарі військовім лежало все діловодство військове: писати листи до короля 
польського і до заграничних держав, до всяких панів і урядів, видавати 
всякі грамоти, універсали, патенти, реєстри військові вести, де всі козаки 
були списані. Військо козацьке —  то так якби своє осібне царство було, і 
писар військовий як канцлер у нім.

В свободні часи господарив Богдан на батьківськім хуторі. Батька вже 
не було. Богдан оженився з Ганною Сомківною, мав дітей. Ж ив у повазі й 
достатках. А  тримався свого народу і війська козацького стійко і вірно, не 
полишив його ніколи, не злакомився на панську ласку ні на гроші й великі 
багатства.

II

П О  П О В С Т А Н Н І

Я к  од Кумейщини до Хм ельниччини  
У  зем лі королівській добра не було *.

В 1637 р. почалося велике повстання козацьке. Козаки хотіли, щоб усяк, 
хто з козаками в війську козацькім хотів служити, в походи ходив на татар

Богдан Хмельницький, —  портрет його, як був гетьманом, надрукований в 1651 р. в
Гданську (Данціґу).



П ро батька козацького Богдана Хмельницького У 1 \

чи в які інші,—  аби мав і право козацьке; податків аби не платив, панщини 
не робив, панові чи старості, чи управителям їх не був підвласний, а слухав 
би своєї власті військової та суду військового. І через те багато людей тис- 
лося в козаки, щоб вільними бути, панської власті над собою не мати: каза
ли, що вони козаки, й не давали податків і не робили панщини. А  прави
тельство польське й пани польські на се не приставали, бо якби козаків 
дуже намножалося, багато б їм доходу убувало. Позволяли з козацького 
права користуватися тільки кільком тисячам, що були вписані в реєстр; а 
інші хоч на війну ходили, як король до війни покликав, проте мали з кріпа
ками податки всякі і панщину відбувати. Козаки не раз бунту валися через 
се, і тоді в 1637 р. збунтувалися теж. Але не встигли з  Запорожжя завчасно 
на Україну вийти, заступило їм дорогу військо польське. Билися під Кумей- 
ками, над Россю, і не одоліли козаки, бо польське військо кращу зброю 
мало, та й реєстрових козаків багато до нього пристало. Мусили миритися, 
видати гетьмана свого —  ручилися за нього поляки, що нічого злого не 
буде, а, проте, потім у Варшаві злою смертю його скарали.

Та на весну піднялося знову Запорожжя, пішли козаки за Дніпро, на
род підняли, всіх кликали до них приступати, віру і вольності від поляків 
боронити. Добре повелося їм спочатку, побивали вони поляків на ріжних 
місцях, та задалеко загнавсь Острянин, гетьман козацький: аж під Лубни 
зайшов, і тут випала битва для нього нещасливо. Вибрали козаки нового 
гетьмана Дмитра Гуню. Повів він їх вниз Сулою над Дніпро і заложився 
тут в дуже добрім місці. Ш ість тижнів билися з ними поляки, хотіли їх 
табора дістати, та добре боронився старий Іуня, не давався полякам, вночі 
потайки козаків на польське військо висилав і їх полохав. Але не стало під 
кінець у козаків припасу: ні борошна, ні пороху. Ждали допомоги з-за Дніп
ра; та заступили там поляки дорогу й відбили вози, що припас везли. П ри
йшли козаки до табору з голими руками, і побачило військо козацьке, що не 
переможе, піддалося полякам. Тоді поляки нові порядки завели. Козаків 
мало бути тепер тільки 6 тисяч, та й то у сі шість тисяч позаводили поляки 
багато своїх людей, а правдивого козацтва й стільки не було. Мали тепер 
козаки мешкати тільки в старостві Корсунськім, Черкаськім і Чигиринсь
кім; хто жив в іншім місці, мусив продати свою оселю й перейти сюди. Всю 
більшу старшину: полковників, осавулів з поляків понаставлювано, з  коза
ків тільки сотники були, та й тих не самі вони вибирали собі, а поляки на
становляли їм, хто їм був вірний або дуже заслужений. А  козаки, котрі в ті 
шість тисяч не попали, мали як кріпаки панщину робити: а щоб слухалися 
своїх панів, поляки своє військо поставили по всій Україні. Щ об на З ап о 
рожжі не збиралися, поставили на Січі поляки реєстрових козаків, а на по
рогах збудували кріпость Кодак, і там військо стояло, нікого на Запорожжя 
без пашпортів не пускало.
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Хмельницький за повстання сього був військовим писарем. Тепер став 
сотником чигиринським, бо вся вища старшина була з поляків.

Тяжко було бачити йому, як задавлено тепер козаччину, та й цілу Укра
їну, як приборкано славне військо запорозьке, як орлові крила підрізано.

Давніше теж бувало, що полякам удавалося приборкати козаччину, але 
тільки на малий час, бо полякам треба було на війну козацького війська 
великого, більшого од тих кількох тисяч реєстрових: брали в службу по 
тридцять, по сорок тисяч козаків і попускали їм тоді. А  тепер війни не було 
ні з ким, і полякам козаків не треба було; ще й своє військо вони поставили 
на Україні пильнувати козаків.

Король польський, Володислав на ім’я, хотів воюватися з турками, але 
він не мав права своєю волею війну почати, а пани польські війни не хотіли, 
хотіли спокій мати. Король хотів, щоб козаки самі турків зачепили, пішли 
походом на море, на турецькі землі, як давніше ходили; посилав до них 
посланців своїх, давав гроші, щоб чайки побудували, і військо козацьке хо
тів до 12 тисяч збільшити. їздили з тим до нього посланці козацькі, і Х мель
ницький був між ними. Дав їм король лист під печаткою своєю королівсь
кою, обіцяв їм те зробити. Але провідали про сі заходи пани, королю при
грозили, щоб не робив того, та й старшина козацька бачила, яку силу пани 
взяли, —  не сміла підійматися, і листи королівські затаїла.

Придавлено зовсім козаччину, а з нею й увесь сільський люд, що тіль
ки козаччиною ще й дихав тут трохи, бо та панам волі не давала. А  тепер і 
козаки в неволю попали. Полковники, що поляки настановляли, з шляхти
чів польських, —  не дбали про козацьке добро. Забирали собі гроші, що 
присилалися на козаків від короля, і козаків як своїх кріпаків до своєї домаш
ньої роботи уживали і всіляко кривдили їх. Коли який козак добуде в степу 
від татар коня доброго, —  заберуть у нього; як зловлять козаки якого тата
рина в неволю, то поляки того полоненика скажуть якому польському воя
кові до начальства завести: тому воякові від гетьмана польського похвала і 
ласка, а козакам нічого. Зате як з Запорожжя послати сокола, орла або 
хорта в дарунок якому панові в городй через дикі степи, то пошлють бідно
го козака, не жалуючи, хоч би й згинув від татар, як то в степах тоді дуже 
тяжко було. Котрі козаки ходили за пороги по рибу, брали від них десяту 
рибу на Кодаку, на комісарів польських; а ще осібно мусили давати полков
никові, сотникові, осавулові. О д жидів-орендарів знов та була кривда, що 
не вільно було козакові ніякого напитку на потребу свою держати, не тільки 
меду, горілки або пива,—  але навіть і браги. Так оповідає козацькі жалі 
тодішній українець.

А  стара дума українська так описує кривди, які мали люди від польсь
кого війська, що стояло на Україні:
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Та ще то ляхи, мостивії пани,
П о козаках і по мужиках поставали 
Та великую стацію1 вимишляли,
О д  їх ключі поодбирали,
Та стали над їх домами господарями.
Хазяїна на конюшню одсилає,
А  сам з його жінкою на подушках почиває.
То козак альбо мужик із конюшні приходжає,
У кватирку поглядає,
А ж  лях, мостивий пан, із його жінкою на подушках почиває.
То він один осьмак у кармані має,
Піде з тоски та з печалі в кабак, та й той прогуляє.
То лях, мостивий пан, од сна уставає,
Улицею йде —  казав би, як свиня не скребана попереду вухом веде, —  
То лях до корчми приходжає,
Я к свиня ухо до корчми прикладає,
А  слухає лях, що козак про ляхів розмовляє —
То лях у корчму вбігає і козака за чуб хватає.
То козак козацький звичай знає:
То будь-то до ляха медом і оковитою горілкою припиває,
А  тут ляха за чуб хватає 
І склянницею межи очі морскає,
І келепом по ребрах торкає:
“Ех ляхи ви, ляхи, мостивії пани!
Хотя ви од нас ключі поодбирали 
І стали над нашими домами господарями —
Хотя б ви на нашу кумпанію не находжали...*1 2

Допікали тим поляки всім до живої душі, а особливо козакам, тим, що 
в реєстрі були, і тим, що тепер були виписані з нього, а давніше в козацтві 
були й до козацьких вольностей привикли. Терпіли вони до часу, але треба 
було тільки нагоди доброї та чоловіка сміливого, щоб їх до нового повстання 
підняти.

1 Стація —  данина на виживлення війська, що мусили люди давати.
2 Подаються сі уривки з  старих дум, щоб бачити, яка пам’ять про Хмельниччину 

була в нашім народі. З  пісні слова не викинеш, тому і полишаємо не одне терпке слово, що 
в них стрічається.
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III

Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К И Й  Т ІК А Є  Н А  З А П О Р О Ж Ж Я

“Е й  старосто, —  каже, —  ти мій старосто Кричевський, 
К оли б  ти добре дбав,
Кума мого Хмельницького живцем узяв,
Ляхам, мостивим панам, до рук  подав... ”*

В такім своєвольстві як стали поляки собі над козаками все позволяти, 
то не дуже вважали й на найбільш значних і заслужених козаків. Таке ста
лося і з Хмельницьким.

Н е злюбив його підстароста чигиринський, Чаплинський на ім’я, та став 
йому всякими способами докучати. З  чого то пішло, не знати; балакали, що 
жінка між ними замішалася: що Чаплинський той коханку у Хмельницько
го переманив; але то пізніше вже таку історію розвели. Досить, що Чаплин
ський, не злюбивши Хмельницького, сказав старості, що Хмельницький 
свій хутор без усякого права держить. То правда, що Хмельницький не мав 
на те твердості. Тверде право мав би, якби за наданням королівським та 
сеймовим свій маєток тримав; а батько Хмельницького від старости на сло
во його той хутір держав.

Гірко було Хмельницькому батьківщину свою втрачати. Туди-сюди 
кинувся, кажуть, що й до короля вдавався, —  нічого не помогло. Зібрав 
підстароста службу свою, напав на Суботів, вдерся силоміць. Богдана дома 
не було. Чаплинський, як тоді робилося, заїхав у хутір, забрав майно, худо

бу, збіжжя. А  що сім’я Хмельницького хотіла 
боронитися, то ще й синка Богданового, д е
сятилітнього хлопця, казав Чаплинський своїм 
людям канчуками серед хутора вибити; і так його 
пошмагали, що додому ледве живого занесли, й 
скоро він вмер потім. Став Хмельницький своєї 
кривди судом доходити, але суд там був —  по
жалься, Боже, козакові судитися, та ще з паном 
старостою, що за Чаплинського заступився. Т іль
ки гірше в кож дій справі докучати почали Хмель
ницькому старостинські підпанки. Далі почали 
казати на нього, що козаків бунтує на море йти. 
Се так оповідали, що Хмельницький викрав у 
іншого старшого козацького, Барабашенка, лист 
королівський, де король козакам казав іти на 
море, а старшина козацька то затаїла. Про се й 
дума є старинна:

Печатка Хмельницького 
(не військова, а його 
самого): герб, званий 

Габданк (два заломи) і коло 
нього букви начальні: 

Х .Б .З . (Хмельницький 
Богдан Зиновій, —  бо мав 

два імені).
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Тоді ж  то Хмельницький добре дбав,
Кумом до себе гетьмана1, молодого Барабаша, зазивав,
А  ще дорогими напитками його витав 
І стиха словами промовляв:
“Ей, пане куме, пане Барабашу, пане гетьмане молодий,
Чи не могли б ми з тобою удвох королевських листів прочитати, 
Козакам козацькі порядки подавати,
З а  віру християнську одностайно стати?”
Оттогді ж то Барабаш, гетьман молодий,
Стиха словами промовляє:
“Ей, пане куме, пане Хмельницький, пане писарю військовий.
Нащо нам, козакам, козацькі порядки давати,
Чи не лучче нам із ляхами, мостивими панами,
З  упокоєм хліб-сіль по вік вічний уживати?”
Оттогді то Хмельницький на кума свого Барабаша 
Велике пересердіє має,
Щ е кращими напитками витає.
Оттогді то Барабаш, гетьман молодий,
Я к у кума свого Хмельницького дорогого напитку напивсь,
Так у його і спать поваливсь.
Оттогді то Хмельницький добре дбав,
Із правої руки, із мезинного пальця щиро-злотний перстень ізняв,
Із лівої кишені ключі виймав,
З -п ід  пояса шовковий платок висмикав,
Н а слугу свого вірного добре кликав-покликав:
“Ей, слуго ти мій, повірений Хмельницького!
Велю я тобі добре дбати,
Н а доброго коня сідати,
До города Черкаського, до пані Барабашевої прибувати,
Королевські листи до рук добре приймати”,* —

і так виманив Хмельницький від Барабашихи листи. А  видуривши тим чи
ном листи королівські, ними б то Хмельницький збунтував козаків.

Сам Хмельницький казав, що його невинно обмовлено перед старо
стою, нібито він бунтує козаків. Але староста повірив, казав його взяти, і 
буцімто й на смерть його карати хотів, та кум Хмельницького, Кричевсь- 
кий, його взяв на поруки. А  Хмельницький, побачивши, що йому вже з 
поляками однаково не жити, перед Різдвом року 1648 втік в Запорозькі 
степи. Там тулилася різна козаччина своєвільна, що не хотіла перед панами

1 Дума зве Барабаша гетьманом помилково; так само Хмельницький не був тоді писа
рем військовим, як у ній називається.
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гнутися, і тут пробувала в голоді й біді, промишляючи рибою та звірем та 
здобиччю. Н а собі дізнавши ріжних прикростей і кривд від поляків, вона 
тільки й мріяла про те, щоб по-давнішому повстати й вигнати їх з України. 
Хмельницький говорив з нею про свої кривди і кривди козацькі, про те, як 
жалівся перед королем на поляків, що кривдять козаків, та й король нічого 
не міг помогти, бо дуже велику силу взяли над ним пани. Я к був Хмельни
цький останній раз у нього у Варшаві, то король, наслухавшися їх жалів, 
сказав: “М аєте шаблі при боку, ними свого права доходіть”. Показував 
листи королівські, що у Барабаша викрав. Казав, що король за козаками і 
рад би, аби вони йому помогли панів приборкати. І чи не приборкають, як 
встануть одностайно по всій Україні, маючи за собою й самого короля?

Таке говорив Хмельницький або говорили про нього. Н а острові Дніп
ровому, де засів він в неприступному місці, почали громадитися коло нього 
козаки, що найсміливіші. Гетьман польський Потоцький, прочувши, що 
Хмельницький утік, затривожився й послав за ним 500 козаків і 300 поль
ських вояків, щоб Хмельницького зловити. Але Хмельницький підіслав 
кількох з своїх до тих козаків і намовляв їх, аби не тримали з поляками, а до 
Хмельницького приставали. Послухалися козаки їх намов —  як їм справді 
на своїх земляків, на свою кров наступати, полякам помагати? Краще разом 
свого права і кривди доходити! Поляків котрих побили, котрих розполоши
ли, котрих до Хмельницького живцем привели. Тішився тим Хмельниць
кий і товариші його; а заразом розуміли, що вже тепер нема їм повороту: 
пролилася кров польська між ними. Або пан, або пропав! І треба тепер 
думати, як від поляків одборонитись.

Я к тікав Хмельницький у степи, взяв з собою того татарського бранця, 
що в дворі його проживав і з ним приятелював. Хто то міг знати, чи не 
прийшлося б Хмельницькому і до Криму тікати від рук польських! Тепер 
послав він до Криму своїх людей до батька того бранця, мурзи татарського, 
щоб приїхав до нього, а він йому сина видасть без викупу і без обміну; казав 
своїм людям перед тим батьком присягнути, що Хмельницький нічого зло
го йому не вчинить або й закладнів лишити для безпеки*. І мурза той по
слухався, приїхав до Хмельницького з татарами, а Хмельницький справив 
їм бенкет, вернув свого бранця. І став при тім намовляти того мурзу, аби 
татари з козаками разом на поляків ішли. Не вперше се було: не раз мурзи 
та хани татарські козаків до себе в трудну годину запрошували. І козаки 
кликали собі в поміч татар, як повставали на поляків. Але так складалося, 
що досі татари ані разу не прийшли помогти козакам: чи то поляки вміли їх 
перекупити, чи не хотілося татарам з поляками сваритися, упускати багаті 
гроші, що їм Польща щорічно платила, аби не нападали на Польщу. Тепер 
же хан татарський Іслам-Гірей був сердитий на Польщу, бо вже три роки 
йому грошей не плачено; до того в Криму була велика біда. Тому татари
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надумали пристати до Хмельницького. Сам хан, одначе, не хотів іти в по
хід, не знаючи, що вийде з того, але наказав іти з козаками мурзі перекоп- 
ському Тугай-бею, одному з найбільших мурз, з великим полком татарсь
ким.

Я к довідалися на Запорожжі, що татари обіцяли йти з Хмельницьким 
на Україну, все, що живо, почало збиратися до Хмельницького та ладитися 
до походу. Козаки Корсунського полку, що стояли на Січі з  залогою з поль
ської руки, збунтувалися, пов’язали свою старшину й пристали до Хмель
ницького. Хмельницький прибув до Січі, читав перед козаками листи ко
ролівські й закликав іти на Україну, поляків проганяти, права добувати, 
королю на панів помагати. Любо то козаки прийняли. Хмельницького окри- 
чали гетьманом, шапками окрили. Ухвалили однодушно йти на Україну, за 
віру і вольність воювати. Було се скоро по Водохрещах року 1648*.

З  сусідніх міст і сіл почали втікати найсміливіші в степи до Хмельниць
кого. Чутка про нього ширилася й росла по Україні, і люди готовили зброю 
й припас, щоб зараз іти до козаків, як тільки вони прийдуть на Україну.

IV

Ж О В Т І В О Д И  І К О Р С У Н Ь

Р озлилися круті бережечки по роздоллі, 
Пож урились славні козаченьки у  неволі.
Ієн  ви  хлопці, ви  добрі молодці, не журіться, 
Посідлайте коні вороні, садовіться!
Та наберем червоної китайки та на славу:
Гей, щ об наша червона китайка не злиняла,
Та щ об наша козацька слава не пропала,
Гей, щ об наша червона китайка червоніла,
А  щоб наша козацька слава не змарніла.
Гей у  лу зі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна засмутилася.

А  ми тую червону калину та піднімемо,
А  ми ж свою славну Україну розвеселимо!*

П ро рух на Запорожжі до поляків доходили тільки неясні чутки. Труд
но їм було щось довідатися, бо перед ними таїлися, а співчували козакам. 
Так завжди бувало, що козаки все знають, що поляки роблять, а поляки про 
козаків не знають нічого. Про них ніхто не виговориться, не зрадить. Як і 
впаде в польські руки який козак, то хоч на огні печи, хоч на які муки 
бери, —  нічого не скаже. Замучать на смерть, а нічого не довідаються. 
Хіба умисно набреше, аби змилити, з пуття збити.

Проте пани польські на Україні і з  того, що бачили та чули навколо 
себе, почали тривожитися й кликали гетьмана польського Миколу Потоць-

І4М. Грушевський. Т-9
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кого, аби з військом прибував на Україну, боронив їх від козаків, якби пов
стали. І Потоцький сам, хоч дещо тільки знав про Хмельницького, тримав
ся обережно. Казав позабирати гармати з міст і замків, ближчих до степу, 
щоб не забрали козаки, і у людей велів шукати зброю і відбирати. У самих 
маетностях Вишневецького, в Лубенщині, багато тисяч рушниць та само
палів по людях забрано. Полки козацькі реєстрові Потоцький поставив по 
границі: в Черкасах, Каневі, Корсуні, Богуславі, і на весну збирався йти на 
козаків.

Король відводив його від сієї гадки, радив краще пустити козаків на 
море, аби тим зайнялися, а Хмельницького ласкою до себе привернути. 
Потоцький, чинячи волю королівську, писав до Хмельницького, але той 
одповів, що тоді з Запорожжя вийде і воювати не буде, як вернуть війську 
козацькому давніші права, —  щоб не були поляки над ними старшими, а 
вони самі собі старшину вибирали. Сього Потоцький не хотів позволити (та 
й не міг на свою руку того зробити) і постановив іти походом, щоб не пусти
ти Хмельницького на Україну, аби народу не бунтував.

Скоро по Великодні послав Потоцький перед себе свого сина Стефана 
з польським військом кінним і з частиною реєстрових, а Дніпром, байдака
ми —  решту козацьких полків реєстрових. Сам збирався іти слідом за ним 
з своїм помічником, гетьманом польним Калиновським. Було з Стефаном 
Потоцьким 2000 польського війська, окрім козаків, а з гетьманами польсь
кими тисяч шість, самих вояків (а друге стільки бувало їх “пахолків”, джур, 
всякої служби, так що можна все рахувати удвоє).

Молодий Потоцький, хоч мав при собі старих і досвідчених дорадни
ків, сміло і необачно пустився в степи. Хмельницький, маючи про все добрі 
відомості, дав йому йти свобідно, аж за Жовтими Водами, в глибокім степу 
стрілися поляки з передніми полками козацькими. З а  порадою своїх стар
ших товаришів Стефан Потоцький заложився тут табором і послав до бать
ка вісника, просячи прибувати. Хмельницький забавляв його легкою бій
кою, а тим часом мав око поки що на реєстрове військо козацьке, що йшло 
Дніпром. У тім війську було багато людей, що всією душею до повстання 
тягнули. Коли військо прийшло під Камінний Затон, один з них ухопив 
корогву й почав кликати козаків на чернецьку раду. Козаки збіглися на 
раду й почали кричати, що не будуть з  Хмельницьким воювати, бо він сто
їть за віру православну і за вольності козацькі. Окричали собі старшим Кри
вулю і порішили йти на польське військо разом з татарами. Почувши се, 
Ілляш, старшина, вірний полякам, кинувся був з рушницею на привидцю 
того бунту, але тут козаки кинулися на нього, почали його бити обухами й 
забили на смерть. Побили й інших старшин, що з поляками трималися. А  
декотрі до козаків пристали. М іж іншими й Кричевський —  і потім був 
полковником козацьким.
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Зар аз послали до Хмельницького. Він забрав до себе сих реєстрових 
козаків і з ними вдарив ще з більшими силами на польський табір, на С те
фана Потоцького. Татарське військо трималося досі здалека, чекаючи, що з 
того буде. Тепер, як реєстрові козаки пристали до Хмельницького, і Тугай- 
бей набрав надії, що козаки візьмуть гору, і постановив їм помагати. Друго
го дня поляки, ані гадки не маючи, виступили з табору на козаків —  аж 
раптом з другого боку несподівано побачили навпроти себе орду татарську.

Кричевський Михайло, полковник козацький, портрет намальований з мертвого
(як убито його в 1651 р.).

Впало в них серце відразу, стали тікати назад до табору куди видко. Реєст
рові козаки, що були з  Потоцьким, перекинулися до Хмельницького. Н а 
віть драгуни, набрані також з  українців, тільки перебрані на німецький спо
сіб, почали кидати поляків та переходити до козаків. Страх великий напав 
на поляків. До того й надія на поміч від гетьманів пропала. Козаки перело
вили їх посланців і на глум показували полякам перехоплені листи. Н аду
мав Потоцький миритися, послав своїх послів до Хмельницького. Х мель
ницький довгенько держав їх у себе, бо йому не спішно було; а полякам вже 
ніяк довше триматися. Доходив уже третій тиждень, як сиділи вони тут, в 
степу, проїлися, і припасу не ставало. Нарешті Хмельницький каже, що 
пустить поляків, тільки аби гармати йому віддали. Просили присягнути на 
те —  присягнув.

Поляки віддали гармати й пішли назад як не пишні. Хмельницький за 
ними. А ж  на дорозі, під Княжими байраками, —  ґвалт! військо! —  а то
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татари на польських недобитків налетіли. Мусив Потоцький знов табор 
ставити, пробувати боронитися. А  тут його з  власних гармат як почнуть 
пражити! До того місце безводне, коней прийшлося самим з табору вигна
ти. Н е можна було триматися. Татари ударили знову —  хто поліг, кого 
живого взяли. Стефана Потоцького тяжко раненого повезли на Запорож 
жя, але на дорозі він помер. Про комісара Шемберка, що знущався над 
козаками, як старшував над ними, кажуть, що голову йому відрубали і так 
на тичці носили.

Було се 6 мая 1648 р.; перша велика побіда козацтва над поляками.

Тоді то у святий день у божественний, у вівторник, 
Хмельницький козаків до сходу сонця пробуждає 
І стиха словами промовляє:
“Ей, козаки, діти, друзі-молодці,
Прошу я вас, добре дбайте, од сна уставайте,
Руський Отченаш читайте,
Н а лядські табуни наїжджайте,
Лядськії табури на три части розбивайте,
Ляхів, мостивих панів, у пень рубайте,
Кров їх лядську у полі з жовтим піском мішайте —
Віри своєї християнської у поругу на вічні часи не подайте!” 
Оттогді ж  то козаки, друзі-молодці, добре дбали,
О д  сна уставали, руський Отченаш читали,
Н а лядський табур наїжджали;
Лядськії табури на три части розбивали,
Ляхів, мостивих панів, у пень рубали,
Кров їх лядську у полі з жовтим піском мішали,
Віри своєї християнської у поругу на вічні часи не подали, —

оповідає стара дума*.
А  старий Потоцький з Калиновським тим часом, не маючи вісті від 

сина, пішов був його слідом і дійшов вже був під Чигирин. Але поміркував, 
що воно, мабуть, щось негаразд на степу діється, коли до нього вісті не 
доходять, і спинився.

З  Кодака дістав звістку тільки, що реєстрові до Хмельницького при
стали, ті, що Дніпром їхали: два вояки, що з гарматою були, прибігли і 
сповістили. З  того міркував Потоцький, що, мабуть, і з його сином не
добре. А  хоч як гірко йому було лишати сина в степу, та боячися, щоб, 
вирвавшися так далеко, не вскочити в халепу, мусив вертатися.

Повернув від Чигирина назад. Посумніли польські вояки, що сподіва
лися легкої слави, легкої побіди над козаками. Насміхалися потім з гетьма
нів, що в каретах на козаків вибралися, пиячили в поході, з дівками забав
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лялися і на коней сідати не хотіли, щоб з козаками битися, —  казали, що 
нагайками їх поженуть. А  тут прийшлося завертатися перед козаками. П о- 
тоцький казав міста і села по дорозі палити, припаси нищити, щоб козаки 
не поживилися. Польське військо почало міста грабувати, людей розбивати 
і тим ще більше людям жалю додавало.

Під Черкасами притягнувся один шляхтич-недобиток з-над Жовтих 
Вод і оповістив про все, що сталося. Ж аль і страх впав на польське військо. 
Потоцький з жалю напивався горілкою: грозився помстити над козаками, 
як мстився по бунті 1637 р., саджаючи їх на палі без числа. Але не хотів 
слухати Калиновського, що радив іти проти козаків. Казав іти назад. П ро
минули Корсунь, аж тут прийшла вість, що Хмельницький вже зовсім бли
зько підходить з татарською ордою. Сполошилися, спинилися, стали табор 
закладати між Корсунем і Стеблевим коло старого валу, на місці дуже не
добрім. Н е було часу ні місця вибрати, ні табору добре укріпити, бо козаки 
вже надходили. Побачивши, яке велике військо козацьке наступає, поляки 
злякалися. Козаки, які впали їм в руки, казали, що козацького війська є 
вже 47 тисяч і що день, то нові ватаги прибувають: одного дня, казали, 15 
тисяч прибуло! Правда, як козацьке військо вже на Україну, між села і го
роди вийшло з степів, то з усіх боків сила-силенна людей до нього почала 
стягатися, хоч і не так, може, як ті козацькі бранці казали. Н а раді воєнній 
рішили начальники польські кинути се таборище і йти далі. Але козаки 
довідалися про се й на дорозі, в Гороховій діброві, куди польське військо 
мало йти, поробили засіки, викопали рови і поставили свої гармати в укри
тім місці. Другого дня, 16 мая, польське військо рушило, нічого не знаючи, 
і козаки тільки здалека його проводжали. Але як у ту діброву польське 
військо зайшло, так як у матню вскочило. Вози, гармати позастрягали в 
болоті, в ровах, в засіках. Козаки з усіх боків напали, з гармат почали по
ляків пряжити. В полуднє зачалася битва, а до вечора нічого від польського 
війська не лишилося: табір козаки розбили, гармати побрали. Тут поляки 
кинулися врозтіч, хто куди міг пробитися. Але втікло мало, і то більше слу
жба та джури. Значних козаки не пускали, ловили, брали в неволю. Взяли 
й обох гетьманів, Потоцького і Калиновського, і Хмельницький подарував 
їх Тугай-беєві:

Тоді козаки ляхів доганяли,
Пана Потоцького піймали, як барана зв ’язали,
Та перед Хмельницького гетьмана примчали;
“Гей, пане Потоцький, чого у тебе розум жіноцький?
Не міг єси в Кам’янці Подільці пробувати,
Печеного поросяти, куриці з перцем 
та з шапраном уживати,
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А  тепер не зумієш ти з  нами, козаками, воювати
І житньої соломахи з  тузлуком уживати!
Хіба велю тебе кримському хану дати,
Щ об навчили тебе кримські нагаї сирої кобилини жувати!./’*

V

П ІД  Б ІЛ О Ю  Ц Е Р К В О Ю

Чи не той то хміль, що коло тичини в 'ється?
Гей, той то Хмельницький, що з  ляхами б'ється.
Чи не той то хміль, що по ниві грає?
Ой, той то Хмельницький, що ляхів рубає .
Чи не той то хміль, що у  пиві кисне!
Ой, той то Хмельницький, що ляш еньків тисне *

Н е мала давно Польща такого лиха! Ціле військо на пір’я рознесене, 
обидва гетьмани в неволі татарській. Вороже військо стоїть під Києвом і 
яке військо? Козаки, збунтовані хлопи, мужики, наволоч, гультяйство, —  
як на них польські пани казали. А  тут саме під той час умер і король Воло- 
дислав, що його так козаки любили й слухали, вважали своїм приятелем. 
Н е було кому щось порадити, до козаків промовити. В Польщі король не 
був дідичний (наслідний), а виборний, і вибирали його з  великою церемо
нією: збирали насамперед сейм конвокаційний, щоб зробити порядок на час 
безкоролів’я та порадитися, як короля вибирати; потім сейм елекційний —  
короля вибирати; нарешті сейм коронаційний —  короля коронувати. Н а се 
все треба було добрих півроку часу; а поки короля не було, старшим уважався 
арцибіскуп гнєзневський, старший між владиками польськими; тільки він 
старшим був більше по імені, а слухатися його мало хто слухав.

Журилися поляки, але не дуже веселився і Хмельницький. Він сам не 
сподівався погромити поляків так дуже і не треба було йому того. Він ба
жав, щоб вернулися давні порядки козацькі, які були перед 1637 р., і того 
добивався від Потоцького. Потоцький не згоджувався на се й хотів силою 
Хмельницького покарати! Хмельницький мусив боронитися. Та занадто 
сильно вдарив свого супротивника, і той насамперед мусив силуватися, щоб 
віддати йому. Щ е не знаючи про смерть короля, Хмельницький вислав по 
корсунській побіді лист до короля і до деяких панів. Звинявся, що мусив 
підняти оружжя на військо коронне. Оповідав кривди свої й козацькі, які 
виробляють їм пани на злість королю та й приказують: “О тож вам король! 
А  поможе вам король, такі-сякі сини!” Просив, щоб військо козацьке 
збільшене було до 12 тис. (як то король був обіцяв), щоб заплачено їм гро
ші за попередні роки і повернено давніші вольності, щоб їм самим вибирати 
старших. Сі посли Хмельницького застали короля в труні. А  сам він стояв
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тим часом під Білою Церквою. Далі йти не хотів, щоб не дратувати поляків 
ще гірше; але й війська пускати не міг, бо не знав, чи схочуть поляки мири
тися, чи битися. Чекав, що вони надумають. А  тим часом розсилав по Україні 
своїх людей, як і перед тим, —  підіймати всіх на панів.

“Н е слухайтеся панів та підпанків, як невольники. Ви сю землю зайня
ли, вигнавши звідси татар. Ваші батьки купили її для вас кров’ю своєю, 
боронячи її від ворогів. А  тим часом за неї накладають на вас податки, 
служби, панщину. Військо польське нищить ваше добро, безчестить ваших 
жінок і дітей. Підіймайтеся, козаки й селяни, щоб задати полякам рішучий 
удар! А ж  як у власній середині почують вони залізо, —  побачать, як їх 
міста здобуваєте ви, —  аж тоді дадуть вам вони свободу і чистий спокій!”

Такі листи розсилав Хмельницький по Україні з Запорожжя, з походу 
на поляків і тепер з-під Білої Церкви. Та після того, як козацьке військо так 
розгромило поляків, не треба було довго намовляти людей до повстання. 
Пани польські, їх слуги, жиди-орендарі, що держали в посесії корчми, ста
ви, мостове і всякі доходи, і цілі маєтки панські1, —  все, що живилося від 
народу і його праці та давалося йому взнаки давніше, —  тепер дрижало 
перед його гнівом і помстою. Куди видко, тікало з України:

Повіяли вітри все буйнії,
Пішли дворяне все смутнії---
Берег з  берегами, а круча з кручами —
Там дворяне проходили,
Кидають отчизну і свою дідизну,
Свої пасіки і левади.

А  стара дума глузує з  того переполоху:

О й не чорная хмара над Польщею встала —
Тож не одна ляшка удовою стала!
Бо на праву середу
Зайняли козаки ляхів так, як би череду:
О й котрих гнали до Прута,
Була дороженька барзо крута.
Котрих до Бузька,
Була дороженька барзо грузька.

1 Тим жиди й доїли українцям, що ріжні побори на панів та на себе вимишляли. А  
називаємо жидів жидами не в образу, а тому, що їх здавна на Україні так називано, і іншої 
назви у нас для них не було і нема... Правда, дехто тепер називає їх по-московськи єврея
ми, бо слово “жид” вважають за образливе. Але саме слово се не має нічого ганебного. Так 
самі жиди називають себе в Галичині, Польщі, Чехії, так називали себе і на Україні з  
давніх часів. Образа може бути в тім, як  звертаються до жидів, а не в самім сім слові.
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А  котрих до Хотину,
То біжучи попотіли---
То кидали козаки ляхів у воду 
К  чортовій матери на прохолоду...
Обізветься первий жид, Гичик,
Та й хапається за бичик.
Обізветься другий жид, Ш льома —
“О й я ж  пак не буду на сабас дома!”
Третій жид озветься, Оврам:
“У мене невеликий крам:
Шпильки, голки, креміння, лю льки---
Так я свій крам у коробочку склав 
Та козакам п’ятами накивав.
Обізветься четвертий жид, Давидко:
“О й брате Аейбо, уже ж  там із-за гори

козацькі корогви видко!” 
Обізветься п’ятий жид, Ю дко:
“Нумо до Полонного утікати прудко!”
Тоді жид Лейба біжить,
А ж  живіт дрижить.
Я к  на школу погляне —
Його серце жидівське зів’яне:
“Ей школо ж  моя, школо мурованая!
Тепер тебе ні в пазуху взяти,
Ні в кишеню сховати,
Але ж  доведеться Хмельницького козакам на срач,

на балаки покидати!”*

Люди забирали панське і жидівське добро, забирали панську худобу і 
збіжжя, розбирали панські ґрунти і поля. Заводили між собою вибірний 
лад, настановляли собі своїх отаманів. З  кількох сіл складалася сотня, і ви
бирали собі сотника, що був їм не тільки начальником на війні, а й управи
телем і суддею. З  сотень складався полк; таких полків за Хмельницького 
було вісім по сей бік Дніпра і вісім по той; полк вибирав собі полковника; 
вся старшина і управа була вибирана, так само священики і все духовенство. 
Котрі охочіші до війни, йшли ватагами до Хмельницького, або, збираючися 
в більші полки, йшли “чистити Україну”, —  розбивали кріпості й городи, 
де ховалися поляки й жиди, забирали їх маєтки, палили, побивали людей.

“Щ о далі йдуть і в яке місто прийдуть, і все їм війська прибуває з  
усяких станів людей —  окрім ляхів тільки: і жидів багато хреститься й при
стає до війська; а лях хоч би й схотів хреститися, та їх не приймають, а всіх 
побивають”, —  пише сучасний чоловік, що їздив по Україні. Мстилися при
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тім на поляках і жидах за свої кривди часом нелюдсько і немилосердно: 
побивали старих і малих, жінок і дітей, розтинали вагітним жінкам животи і 
ріжним способом знущалися. Н е дивуватися, коли і самі зазнавали подібно
го. В свіжій пам’яті були нелюдські кари по останнім повстанні, як Потоць- 
кий козаків на паль вбивав і іншими муками мучив. Н а Вишневецького 
Хмельницький писав до короля, що він козаків і священиків мучив, лупив, 
на палю саджав, свердлом очі казав викручувати й інші нечувані муки за 
давати. А  хто подумає про всю наругу, яку приходилося людям терпіти стільки 
часу, —  безчещення жінок і доньок, биття, глузування, тяжку працю пан
щинну і всякі кривди... Не дивно, що назбиралося злості і в сих повстанцях.

Але не всі думали про помсту, грабування, забивання. Далеко більше 
народу спішилося з вольності, з безпанського життя скористати на те тіль
ки, щоб своє життя по-людському завести. Заводили краще хазяйство, ста
вили школи, шпиталі, церкви, заводили хори півчі, закликали майстрів до 
малювання ікон гарних і різьблення іконостасів (тоді бо вся краса і все доб
ре і гарне у наших людей в церквах було). Архідиякон Павло з Сирії, що 
переїздив через Україну за Хмельницького, дивувався, як розвинулося й 
покращало українське життя за той час, як Україна позбулася поляків*. 
“Козаки опанували край, поділили землі між собою і рубають ліси, випа
люють коріння, засівають землю”; де стояли глухі ліси, поставали села, поля: 
“бувши перед тим в неволі і пониженні, живуть тепер в радості, веселості, 
свободі; набудували соборних церков, поставили прегарні ікони, святі іко
ностаси, корогви; з новим запалом почали вони проголошувати свою віру1; з 
великою пильністю займаються вони наукою, читанням і співом церков
ним”. Хвалить Павло їх милосердя для убогих, калік і сиріт, що так намно
жилися під час війн з  поляками. Дивується, що діти всі, навіть сироти вмі
ють читати. “Число письменних особливо побільшилося від часу Хмельни
цького; продовж, Боже, йому віку, що визволив сі мільйони православних 
від кормиги їх ворогів”, —  каже він.

Се не були розбійники, жадні чужого добра, чужої праці, а люди, що 
повставали із зброєю в руках, аби здобути свободу і можність жити по- 
людському.

І освободивши свою землю, ставши панами на ній, з повної груди співали:

Та не буде лучче, ой не буде краще,
Я к у нас на Вкраїні,
Та немає жида, та немає ляха,
Немає унії*.

1 З а  польського панування, особливо ще перед козаччиною, на віру православну була 
велика тіснота від поляків, що силоміць заводили унію; через те віра православна вважа
лася якби знаком українського народу, і через те українці так нею дорожили.
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VI

П ІД  Л Ь В О В О М  ІЗ А М О С Т Я М

Гей не дивуйтеся, добрії люде,
Щ о на Вкраїні повстало:
О й за Дашовим, під Сорокою  
Множество ляхів пропало!
Перебийніс водить нем ного---
Сімсот козаків з  собою,
Рубає мечем голови з  плечей,
А  решту топить водою.
О й пийте, ляхи, води калюжі,
Води калюжі болотнянії,
А  що пивали по тій Україні 
М еди та вина ситнії!
О й чи бач, ляше, —  що по С луч наше1, 
П о Костяную м огилу 
Я к  не схотіли, збунтували 
Та й  утеряли Вкраїну *.

Хмельницький стояв під Білою Церквою і чекав, що поляки на сеймі в 
Варшаві урадять. А  там на сеймі думка думку гнала. Одні казали, що нема 
чого дивуватися, коли козаки повстали від тої неволі, яку поляки були їм 
накинули; треба дати амнестію (пробачення) за те, що сталося, дати більші 
права козакам, то й буде спокій. Інші казали, що треба насамперед оруж- 
жям приборкати козаків, спокій завести на Україні силоміць, а тоді порядки 
робити. І нарешті зробили і так, і сяк: вислали комісарів до Хмельницького, 
щоб з ним доходити до згоди. Послали воєводу Адама Киселя, українця з  
роду і віри (одного з небагатьох панів, що трималися українства): він був 
дуже за тим, аби з козаччиною до згоди прийти; поїхало ще кілька панів з 
ним. А  заразом постановили зібрати нове військо на козаків, 36 тисяч по
слали, і начальниками визначили трьох панів-магнатів: кн[язя] Заславсь- 
кого, Конєцпольського і Остророґа. Були то пани багаті й можні, для того 
їх і взяли, щоб могли і своїм грошем поорудувати (бо в Польщі в скарбі 
звичайно ніколи грошей не було). Але до війни були вони нездатні зовсім, 
так що козаки прозвали їх “периною, дитиною і латиною”, бо кн[язь] З а -  
славський був дуже ніжений пан. Конєцпольський дуже молодий, а Остро- 
рог дуже учений, тільки до війни не здатний.

Поки сейм радив, а військо збиралося, комісари ніяк не могли добитися 
до Хмельницького, бо повстання розливалося все ширше по Україні, а кн[язь]

1 Случ була границею від Волині, Київського воєводства і земель козацьких, що в нім
були.



П ро батька козацького Богдана Хм ельницького 387

Вишневецький, недоляшок, перевертень український, бився з козаччиною 
на Волині, силкуючись задавити повстання страхом, тяжкими карами, по
громом повстанських ватаг. Він був найлютіший ворог козаків, що вигнали 
його з безконечних маетностей лубенських. Н а Волині з ним воювався один 
з найславніших ватажків козацьких Максим Кривоніс, в пісні оспіваний 
під іменем Перебийноса. Один перед другим —  Кривоніс перед Вишневе- 
цьким, а Вишневецький перед Кривоносом —  мов умисно хотіли похва
литися нелюдськістю, потоками крові, страшною помстою; тільки що К ри
воніс був темний мужик, а Вишневецький просвіщенний, великий пан; він 
тих повстанців за скотів уважав, —  але рівнявся з ними в нелюдськім хи
жацтві. Кривоніс вчинив страшенну різню, здобувши Полонне, де похова
лося багато панів і жидів, —  порізав їх, як худобу. А  Вишневецький, здо
бувши Немирів, що тримався козаків, мучив людей нелюдськими муками, 
казав парити гарячою водою, на куски рубати казав, і сам при тих муках 
стояв та кричав мучити так, “аби чули, що вмирають!” Так оповідали про 
нього, а прикро навіть і описувати те, що кажуть та пишуть про те, що одні 
другим, поляки українцям, а українці полякам тоді виробляли. Навіть мерт
вих не жалували, з гробів їх кості викидали, нечестили.

Хмельницький не мішався в сю війну, що вели з поляками ріжні ватаж
ки загонів козацьких; тільки поволі посувався на захід, на волинську грани
цю. Чекав ніби, що йому комісари привезуть, —  які права поляки козакам 
признають. А ж  нове польське військо Заславського, Конєцпольського і 
Остророга, що тим часом зібралося, рушило на нього під осінь 1648 р. Тоді 
і Хмельницький рушив проти них і заразом послав по татарську орду, щоб 
прибувала йому в поміч. Польське військо, забувши недавні погроми, сміло 
й безпечно пішло йому назустріч і приступило під Пилявці —  маленький, 
поганенький замочок над р. Пилявкою, недалеко від Старокостянтинова на 
Волині. Найзначніші найбагатші пани поз'їздилися до польського війська, 
а вибиралися не як на війну, а як на якусь забаву. Везли з собою дорогі 
шатра, дорогий посуд, шати й убрання коштовні. “Н е стільки з залізом, як 
з сріблом вибралися” і задавали в таборі своїм бенкети та пири, один перед 
одним вихваляючись розкішшю та багатством своїм. Козаками не журили
ся, думали їх без усякого клопоту погромити; глузували і кепкували з 
козацького війська. А  Хмельницький, чекаючи татарські орди, їх умисно 
не зачіпав, ще й переговори про згоду з ними завів. Тягнув так цілі два 
тижні, а тим часом все нові та нові полки козацькі до нього приходили; та й 
орда була близько, —  правда, що не ціла, а тільки частина. Поляки про се 
не знали. 13 вересня звели битву з козаками; козаки умисно подавалися, а 
потім побивали їх, так що ті застелили береги річки своїм трупом. Зам іш а
лися поляки, побачивши се, а тут несподівано ударила на них орда татарсь
ка. Тут у них душа упала. А  до того ще, кажуть, Хмельницький підіслав до
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поляків свого чоловіка, що ніби не хотячи їм в руки впав та на допитах “усю 
правду” виспівав: що до Хмельницького буцімто 40 тисяч татар прийшло, і 
сам хан слідом прибуде. Настрашилися начальники польські, тут же зараз 
на полі, на конях раду вчинили, що їм робити. Місце, де вони стояли, було 
нікчемне, не можна було на нім боронитися. Постановили кинути табір свій 
пребагатий, з усім припасом, з усіма багатствами, —  а відступати налегко, 
“комонником” (кіннотою). Та вночі по таборі польськім пішла чутка, що 
начальники потиху кинули військо. Тут уже такий страх напав на польське 
військо, що всі розум потратили. Почали тікати куди видко, хто що запо
пав. Заславський утік на однім коні, полишивши свої карети, пребагаті убран
ня, посуд і свій полк німецький. Про Конєцпольського казали, що з пере
ляку перемінився убранням з одним мужиком, взяв у нього коня і так тікав, 
щоб не пізнали. Тікали без пам'яті так, що деякі аж за Віслою опинилися, 
як посміявся з них Кисіль. Кожен кричав: “стійте”, а сам аби до коня допався, 
летів без очей, аби не зостався, —  глузували з них українці.

Рано козаки виїхали під польський табір на герць, а від поляків ні духу. 
Під'їхали ближче, а табір польський порожнісінький. Тоді кинулися на
вздогін. Рубали, брали в неволю. Але багато козаків, не дбаючи про уті
качів, кинулися грабувати їх достатки, пребагатий обоз, і через те багато 
поляків винесли ціло свої голови. З а  те бідні козаки пишалися в дорогих

Панські коні в багатих уборах тодішніх (з старинного рисунка). 
(Так виглядала козацька здобич під Пилявцями).
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атласових кафтанах, в золотокованих поясах та дорогих, золотом вишива
них, сап’янцях, на багато вбраних конях панських.

ького Бога просив,
Щ о не оден панський жупан зносив*.

Недобитки з війська польського зібралися у Львові. Найбільше покла
далися на Вишневецького і йому головне начальство віддали. Він почав зби
рати гроші на оборону з львівських купців, міщан, попів; з  церков і монас
тирів не тільки католицьких, але й православних забирали гроші, золото, 
срібло з престолів, з образів. Але, забравши гроші, Вишневецький покинув 
у Львові тільки маленьку залогу, а сам з грошима подався до Варшави. 
Військо козацьке тим часом ішло на Галичину, передові полки вже прибува
ли сюди, і весь український люд підіймався й тут, так само, як на Волині. 
В Теребовлі вже зараз, як прийшла вість про побіду Хмельницького під 
Пилявцями, міщани завели у себе козацький устрій, настановили собі сот
ників, здобули замок, почали розбивати сусідні двори шляхетські, побивати 
поляків. Те саме в Товмачі, Заболотові, Рогатині, Потиличі, Янові й бага
тьох інших місцях. Міщани пристають до козаків, підіймають сусіднє се
лянство і збройними ватагами ходять на сусідні польські замки й двори, 
розбивають костьоли й монастирі католицькі, а ляхів обіцюють “не живити 
ні одного на світі”. Так само дрібна українська шляхта приставала до коза
ків. Особливо піднялася вона на Покутті, а головою її був тут Семен Висо- 
чан. В Калущині, на підгір’ї, селян-повстанців зібрався полк з кількох ти
сяч, здобув собі гармати і гаківниці з  польських замків і розбивав сусідні 
двори панські...

Польське міщанство, що правило Львовом, бачачи таке навколо себе, в 
великім страху було: боялося і козацького війська, і своїх українських лю
дей у себе дома, щоб не піднялися на них, Хмельницький дуже легко міг би 
здобути Львів; але він не хотів сього. Він і з Волині в Галичину прийшов 
більше для того, щоб не стояти. Саме тоді збирався вже сейм елекційний, 
що мав вибрати нового короля, і Хмельницький нетерпляче чекав того ви
бору, бо аж новий король міг розпочати з  ним переговори на добре й добути 
козацтву й народові українському якісь права і уступки від сейму. П опе
реднього разу козаки і всі українці подавали свій голос за королевича Воло- 
дислава, бо сподівалися всього доброго від нього, і він справді добув укра
їнцям різні полегкості. Тепер Хмельницький подав свій голос за меншого 
брата Володиславового Яна Казимира і грозив, що буде оружно помагати 
йому на противників. Може, сподівався, що Ян Казимир буде йому за се 
вдячний і такий прихильний буде для українців, як його покійний брат; але 
помилився, бо Я н Казимир вдався не в брата, а в батька, що був козакам і 
всьому народові українському дуже неприязний.

Тоді не оден козак за Хмельниц
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Хмельницький простояв під Львовом два тижні. Поляки попалили пе
редмістя і засіли в місті, було їм там тісно і гаряче від козацького бомбарду
вання. Козаки приступали то з того, то з сього боку або з гармат обстрі
лювали місто. Хмельницькому було Львова так потрібно, як печеного льо
ду, а полякам львівським, не знаючи того, душа терпла. Просили помилу
вати Львів; Хмельницький сказав, що задля українців львівських помилує, 
але нехай заплатять окупу 200 тис. золотих. А  львов’ян уже перед тим 
вичистив Вишневецький як тільки міг. Просили поляки Хмельницького, 
щоб пожалував їх, зменшив окуп, оповідали йому свою біду й недостатки; 
Хмельницький сказав, що дуже жалкує, але окупу не може зменшити, бо 
обіцяв ті гроші Тугай-беєві. Тим часом перейняли козаки воду і так примо
стили добре гармати, що на улицях людей побивали. Мусили поляки підда
тися; зібрали що було грошей, а решту річами коштовними, ще й дарунки 
мусили давати, крім того, Хмельницькому і його полковникам та справити 
обід козакам. Поставили бочки з горілкою, медом, вином; козаки пили до
схочу ще й з собою забирали. А  поляки раділи, що з  душею лишилися. 
Вважали то чудом, що Хмельницький приступом міста не здобув; казали, 
що то святий Ян з Дуклі оборонив місто од козаків і татар, і на другий рік 
міщани поставили на честь того чуда пам’ятку: стовп з статуєю св. Яна, що 
й тепер стоїть*.

А  козаки по тій учті другого дня, 14 жовтня (октября), пішли з-під 
Львова під Замостя, міцну кріпость на границі України, в Холмщині (в 
теперішній Люблінській губернії), де вже починається польський народ. В 
Замості стояло військо, зібране Виїіїневецьким. З  тими силами, які мав, 
Хмельницький міг би взяти ту кріпость і те військо знищити дуже легко, 
аби тільки захотів. Але він не хотів задиратися з поляками, чекав вибору 
короля і від нехочу тільки держав нібито в облозі той замок; аж полковники 
козацькі дорікали і гнівалися на гетьмана, що не добуває міста.

Нарешті перед Пилипівським пушенням* приїхав до Хмельницького 
посол від нового короля. Вибрали-таки Яна Казимира. Він сповіщав Х мель
ницького про свій вибір, обіцяв всякі полегшення козакам і вірі православній 
та просив Хмельницького першим ділом відступити від Замостя. Х мель
ницький виявляв велику радість, казав стріляти з  гармат і сказав, що зараз 
іде назад на Україну, сповняючи волю нового короля. Замостянам казав 
дати своєму війську маленький окуп, всього 20 тис. золот[их], і на самі 
Заговини пішов на Україну.

Поляки не тямилися з радості.
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VII

В К И Є В І

Честь Богу, хвала навіки війську Дніпровому,
Щ о з  Бож ої ласки загнало ляш ки к  порту В исляном у!1 
І  ти, Чигирине, місто України, не меншую славу 
Тепер в  собі маєш, коли оглядаєш в  руках булаву 
Зацного1 2 Богдана, мудрого гетьмана, доброго молодця 
Хмельницького чигиринського, давнього запорож ця! 
Б ог би указав і  війську подав, аби їм справовав,
Аж еби покорних од р ук  оних гордих абиратував!
Учини ж, Боже, усім  нам гоже, аби булавою  
Військо було славне, всьому світу явне за його головою.

(Старинна вірша на честь Хмельницького)*

Хмельницький тішився, що здобуде те, чого бажав, —  права і воль- 
ності козацькому війську і вірі православній. Починаючи повстання, він 
на гадці мав кривди козацькі і хотів їм поправи. Закликав і селян до повс
тання, —  бо селяни, пристаючи до війська козацького, доступили б і коза
цьких прав; а головно тому підіймав їх, що козацтву треба було селян до 
помочі. Про те, щоб поправити долю усього селянства й усього народу, 
Хмельницький тоді ще не думав. І, пишний надіями на ліпше життя і буй
ний розріст козацтва, їхав він з-під Замостя до старої столиці України — 
Києва.

Київ за попередні століття був сильно підупав через напади татарські; 
країна навколо спустіла, і сам він став бідною кріпостю на пограниччі, де, 
крім вояків та слуг старостинських та кількох великих монастирів, мало що 
животіло. Доперва, як козаччина загородила татарам дорогу на Україну, і в 
Києві почало оживати колишнє життя. А  що козаччина під оборону свою 
брала також і віру православну, то сюди почало переходити і православне 
життя церковне, тікаючи від утисків, які воно по інших сторонах від поляків 
тоді терпіло. Кілька учених монахів з Галичини —  Єлисей Плетенецький і 
Захарій Копистинський, що один по однім були архімандритами Печерсь- 
кої лаври, Иов Борецький, що був митрополитом, й інші, за поміччю свого 
земляка галичанина гетьмана Петра Сагайдачного, положили міцну основу 
під освічене, культурне життя: завели друкарні, школи, братство для обо
рони української народності і віри, почали збиратися сюди учені люди, по
чали виходити книжки, і Київ став новим культурним осередком (центром) 
українського національного життя.

1 Себто до Ґданська (Данціґа), над Балтійське море.
2 Славного.
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Хмельницький досі осторонь стояв від цих київських кругів. Але тепер, 
як він перед Різдвом приїхав до Києва з  походу, стрінув його Київ бучно- 
гучно. “Н е в два, а в десять раз більшу честь йому показали, ніж своїм 
воєводам!” —  сердито записує сучасник-шляхтич. Митрополит Сильвестр 
Кос[ів] з патріархом єрусалимським Паїсієм, що тоді пробував у Києві, і з 
іншим духовенством виїхали назустріч Хмельницькому далеко за місто; сила 
народу зібралася й радісно вітала гетьмана: школярі і студенти приймали його 
віршами, “ораціями та аклямаціями”, називали його Мойсеєм, що народ укра
їнський висвободив з кормиги польської, як Мойсей з єгипетської; величали 
спасителем і хранителем України, Богом їй даним і на знак того Богданом 
названим. П о сій параді Хмельницький в'їхав на замок київський поруч з 
патріархом, в його санях, при громі гармат і радісних криках народу.

З  патріархом, митрополитом та іншим духовенством він потім часто і 
довго розмовляв сердечно, і тут уперше відкрилися йому очі на те, що робив 
він і що міг зробити для України, для свого народу. Досі він мав на гадці 
кривди й потреби козацтва, але з-за козацтва виступала сила народна, всі 
верстви українського народу, що з радісними, повними надії, очима зверта
лися тепер до славного побідителя поляків, простягали до нього руки, бла
гаючи визволення “з іга лядського єгипетського”. Патріарх і інше духовен
ство, з яким вів розмови Хмельницький, налягали головно, розуміється, на 
оборону православної віри. Але віру тоді нерозривно зв'язували з народні
стю: оборона православної віри була обороною української народності. 
Патр[іарх] Паїсій благословляв Хмельницького на боротьбу за православ
ну віру та прирівнював до Константина Великого, що став великим покро
вителем християнської церкви; і заразом, як кажуть сучасники, називав його 
князем Русі (України), головою Української держави.

Сими намовами патріарха і сердечними розмовами з ним Хмельниць
кого польські комісари поясняли ту переміну, яку помітили в Хмельницько
му, коли приїхали до нього по Різдві для переговорів. Але, крім того, діяло
ся навколо інше неодно таке, що підіймало його дух і надії. Сусідні держави 
із здивуванням придивлялися до його побід над Польщею, тоді ще такою 
сильною і могутньою. Бачили в нім політичну силу, шукали його приязні і 
союзу. Польські комісари, приїхавши, застали у Хмельницького посланців 
від царя і угорських послів (від воєводи семигородського Ракочія); вів зно
сини Хмельницький також з Туреччиною, з Волощиною, а згодом ввійшов 
у порозуміння ще з Швецією. І бачив, що може знайти в потребі поміч собі 
і підмогу в інших володарів.

О тже, коли приїхали комісари від короля, —  Кисіль, що саме дістав 
від короля воєводство Київське, та його брат і інші, —  помітили вони в 
Хмельницькім велику переміну. Я к перед тим він був неохочий до війни, 
так тепер все на Україні до нової війни готувалося. Козаки сушили сухарі,
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виливали кулі, припасали порох. О рда стояла напоготові коло границі К и 
ївщини. Хмельницького комісари застали в Переяславі. Привезли йому ла
скаву грамоту королівську, де король давав йому титул гетьманський (досі 
так тільки називали козацьких вождів, а властивий їх титул був “старший 
війська запорозького”, а гетьманами титулувалися начальники війська поль
ського та литовського). Привезли клейноди гетьманські: дорогу булаву, ви
саджену туркусами (бірюзою), корогву з білим орлом (польським гербом) 
та іменем королівським, труби і бубни срібні.

Хмельницький прийняв комісарів серед круга військового з старши
ною: стояв під бунчуком, в червонім альтембасовім (парчовім) кобеняку. 
Коли Кисіль почав мову і згадав про ласку, яку король має до війська ко
зацького, закричав полковник Джеджалий: “Король як король, але ви, коро- 
лев’ята, князі, багато броїте — і наброїлисьте! І ти, Кисілю, кость від кості 
нашої, відірвався від нас і пристаєш з ляхами!” Хмельницький теж ніякої 
особливої утіхи не показав. А  на обіді, до себе запросивши комісарів, таки 
вже й зовсім неприязно і гнівно почав говорити у відповідь на слова Кисіля, 
що почав оповідати, як-то король сповняє всі бажання Хмельницького: при
вертає давні вольності козацькі, побільшує число козаків, дає свободу вірі 
православній. А  на пізніших розмовах Хмельницький таки й просто заявив, 
що тепер уже не хоче миритися з Польщею і ніяких від неї ласк не потребує:

“Був час зо мною трактувати, як мене Потоцький шукав за Дніпром. 
П о Жовтоводській і Корсунській іграшці —  був час. П ід Пилявцями і 
Константиновим —  був. Наостанок під Замостям і як я від Замостя йшов 
до Києва 6 тижнів — ще був. Тепер уже на се часу нема. Я  доказав, про що 
не мислив зразу; тепер докажу, що тепер намислив. Визволю з лядської 
неволі руський (український) народ увесь. Попереду воював я за свою шкоду 
і кривду, тепер воюватиму за нашу православну віру. Поможе мені в тім 
весь народ, по сам Люблін, під Краків, і я народу не відступлю, бо то права 
рука наша. А  щоб ви, підбивши селян, не вдарили на козаків, матиму їх 
200, 300 тисяч”, —  казав Хмельницький комісарам.

« З а  границю війною не піду, на турчина і татарина шаблі не подойму! 
Досить маю тепер на Україні, на Поділлі й Волині. Досить простору, доста
тку і пожитку в землі і князівстві моїм, по Львів, Холм і Галич. А  ставши 
над Віслою, скажу дальшим ляхам: “Сидіть і мовчіть, ляхи!” І дуків, і кня
зів туди загоню! А  як будуть за Віслою брикати, знайду я їх і там певно! Н е 
стане мені на Україні нога жодного князя або шляхетки: а схоче котрий з 
нами хліб їсти —  нехай війську Запорозькому буде послушний!»

“Малий я і незначний чоловік, але з волі Божої став я самовладцем і 
самодержавцем руським (українським)!”

“Лядська земля згине, а Русь (Україна) буде панувати! —  скоро, ще 
сього року!”
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Даремно Кисіль хотів відвести Хмельницького від таких замірів та 
привести до згоди з  Польщею. Хмельницький не хотів згоди, бо знав, що 
Польща однаково не згодиться на те, чого він тепер хотів, —  щоб увесь 
народ український став свобідним, незалежним, сам собою правився, і нога 
польського пана та жидівського орендаря на українській землі не ступила. 
Комісари, побачивши, що нічого не вдіють, замовчали, вже не спорилися, 
притакували на все, що Хмельницький казав, аби тільки ціло з рук його 
вийти. І поїхали, несучи королю і Польщі вість, що з Хмельницьким му
сить бути нова війна.

VIII

З Б О Р ІВ С Ь К А  У ГО Д А

Нуте, козаки, у  скоки, 
Заберемося під боки,
Заж енім ляшка, вражого сина, 
Аж  за той Д унай  глибокий!*

Я к тільки комісари повідомили короля, що Хмельницький не хоче ми
ритися, король зараз почав збиратися до війни. Всю шляхту покликано в 
похід (се звалося “загальним походом” або “посполитим рушенням”). Та 
щоб шляхту зібрати, на се треба було часу. Тим часом Хмельницький з 
козаками і з  ханом татарським, що тепер сам своєю особою прийшов з 
своєю ордою, —  літом рушив на Волинь, на польське військо регулярне, 
під начальством воєводи Фірлея, що, не чекаючи шляхетського походу, пі
шло було на козаків. Коли посунув на нього Хмельницький, Фірлей почав 
відступати назад та кликати в поміч короля, що збирав шляхетські полки. 
Та поки король зібрався, Хмельницький окружив уже Фірлеєве військо 
під Збаражем, на границі Волині й Галичини. До Фірлеєвого війська при
став ще Вишневецький з своїм полком, і йому віддано головну команду; 
проте польське військо було дуже слабке супротив козацького і ледве три
малося в облозі.

Хмельницький умисно непокоїв неустанно поляків, посилав під’їзди, 
чинив атаки; у нього було багато війська, і він міг його міняти, а поляки 
пропадали від тої вічної тривоги та роботи, копаючи вали. До того ще інша 
біда: Хмельницький навмисно змушував поляків до неустанної стрільби, 
аби свій порох скорше вистріляли, і дійсно згодом не стало у них пороху. 
Припасу й їжі забракло. Дійшли до останньої біди: поїли коней, їли стерво, 
собак, котів, мишей, суху шкуру гризли, воду теж пили таку, що гидко 
глянути, —  бо приступ до ріки козаки відняли. А  козаки обстрілювали їх 
неустанно з  своїх валів, не даючи голови виставити з шанців; гаками витя
гали поляків звідти і убивали.
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Воєвода Кисіль, що був при війську, просив Хмельницького помилу
вати поляків, випустити їх. Хмельницький хотів, щоб йому видали Вишне- 
вецького й інших начальників, віддали зброю, відступилися України. П оля
кам вся надія зіставалася на королівське військо. Р аз у раз благали помочі 
від короля, бо вже дальше не витримають. Нарешті король, бачачи, що 
таки пропаде військо, пішов рятувати, не чекаючи всіх шляхетських полків. 
Н а дорозі оголосив, що Хмельницький зрадник і ворог, король скидає його 
з гетьманства, а на його місце настановляє іншого, Забуського на ім'я. Л ег
ко то було сказати!

Адам Кисіль, воєвода київський (коло нього вид Максаківського монастиря,
що він поставив).
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Хмельницький пильнував королівського походу, і як король став збли
жатися до Збараж а, він покинув тут частину свого війська, а сам з ханом 
зайшов під Зборовом короля з його військом. У хмарний, дощовий день на 
переправі через річку застукав він королівське військо зовсім несподівано. 
Страшенно погромив, побив і окружив його з усіх боків —  ні туди, ні сюди, 
попав сам король Хмельницькому в руки.

Страшну ніч пережили поляки, попавши в матню. У війську пішла зно
ву поголоска, що король утік з війська, і все готове було тікати куди видко, 
як під Пилявцями. Король мусив об’їздити військо вночі, освічений факе
лами (смолоскипами), аби всі бачили, що він не втік, і так трохи заспокоїв 
своїх. Але вийти ціло таки не було надії. Рішили попробувати відвести хана 
від Хмельницького, написали до нього лист. І се удалося! Х ан сказав, що 
відстане від козаків, коли король заплатить йому гроші за всі роки і позво
лить татарам набрати собі людей в неволю на Україні і в польських землях; 
а Хмельницькому король аби дав, чого він схоче. Король пристав на се. 
Тоді хан почав намовляти Хмельницького, аби сказав королю, чого хоче від 
поляків, і на тім помирився. Хмельницький почав хана відмовляти, нагаду
вав йому присягу його союзу; але хан не слухав і наставав на Хмельницько
го, аби мирився. Мусив тепер Хмельницький пожалувати, що не воював 
поляків торік, як мав їх у руках, а тепер хан ним командував. Мусив мири
тися, бо інакше б хан перекинувся до поляків.

Спинив Хмельницький битву, почав переговори.
Стало на тім, що війська козацького буде 40 тисяч, в воєводствах К и

ївськім, Брацлавськім і Чернігівськім1. В сі воєводства, де мешкатимуть 
козаки і стоятиме військо козацьке, військо польське не має входити; не 
мають теж входити туди жиди і єзуїти. Всі урядники в тих воєводствах 
мають бути з українців православних. Унія буде скасована. Митрополиту 
православному дано місце в сенаті між владиками католицькими польськи
ми. В усім іншім зістануться давні порядки. Таку згоду підписано в перших 
днях серпня (августа) 1649 р.

Було сього дуже багато, як порівняти з тим, чого хотів Хмельницький, 
підіймаючи повстання. Але як порівняти з тим, для чого він не схотів з 
комісарами годитися і наново зачав війну, —  сього було дуже мало. Х мель
ницький почав наново воювати, бо хотів Україну зовсім від поляків визво
лити, зробити її вільною, свобідною. А  тим часом мусив годитися на те, аби 
знову на Україну верталися польські пани, і всі, хто не попав між ті 40 тисяч 
козаків, мали бути знову панськими кріпаками, робити на них по-давньому. 
Сорок тисяч козаків та деякі права для православної віри, для православних

1 По-теперішньому губернії: Чернігівська, Полтавська, Київська і сусідні частини 
Подільської і Волинської.
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духовних та панів, —  а для українського селянства майже нічого або таки й 
зовсім нічого!

Сумно верталося козацьке військо з походу, і з жалем стрічали його на 
Україні. З а  той час, коли козаки воювали з поляками, військо Литовське 
пустошило Україну; козакам дуже тривожно було за свої сім’ї, але всі три
малися, слухалися гетьмана, щоб з поляками покінчити. А  от як покінчили! 
А  татарва розкинулася по Україні, забираючи безборонних людей в неволю 
за королівським дозволом.

Люди не знали, що Хмельницький не волею замирився і що не його 
воля була в тім, що орда людей брала. Нарікали на Хмельницького, про
клинали його, що позволив орді людей забирати:

Бодай тебе, Хмельниченьку, перва куля не минула,
Щ о велів Орді брати дівки й молодиці!*

Оповідали на нього навіть, що він умисно людей убезпечував своїми 
листами, аби татар не боялися, з міст виходили, а тоді татари з засідок 
випадали й людей в неволю забирали.

Я к то було Хмельницькому чути!..
А  тут пани польські, покладаючися на згоду, почали вертатися на Укра

їну або присилали своїх управителів. Хмельницький знав, який жаль між 
людьми підніметься, як пани схочуть старі порядки заводити. Тому відтя
гав се скільки міг: казав, що шляхті не можна вертатися, поки сейм затвер
дить Зборівську умову. Але потім, як сейм затвердив, таки мусив пускати 
шляхту, мусив списувати реєстр козацький. Списував теж так, що в військо 
козацьке, може, три рази стільки ввійшло, ніж скільки мало бути; запису
вав цілі сім’ї, до кожного козака додавав двох помічників та осібні ще коза
цькі охочо-комонні полки позаводив. Але що! Хоч би й сто тисяч в козаки 
завів —  що то значило для України? Таки більше людей мусило вертатися в 
кріпацтво. Мусив сам наказувати людям, аби панів слухалися, назад їх при
ймали. Мусив сам карати за непослух. А  людям через то до Хмельницько
го серце відпадало; не всі розуміли, що він то не з  власної волі робить, —  та 
й хоч би не з  власної волі, то чи людям було легше? Багато кидало свої хати 
й ріллю та переходило за границю московську, в Слобідщину (теперішню 
Харківську, Курську та Воронезьку губернії), щоб здихатися поляків, і там 
осідалися на віки. Так заселилися тамошні українські осади.

Бачив се все Хмельницький і міркував, що не обійдеться без нової вій
ни з Польщею. Я к  буде пильнувати трактату та згоди з поляками, то сам 
зійде на польського слугу, а народ український від нього одвернеться. Та й 
сам він не того ж  хотів.

Почав помалу збиратися до нової війни, щоб Польщі збутися. Ш укав 
собі помочі за границею. Знову хана намовляв на Польщу, а, крім того,
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заходився у турецького султана, що під своєю рукою мав хана, як васала 
(підручного) свого: хотів Хмельницький, щоб султан наказав ханові пома
гати Хмельницькому. Також Московщину силувався привести до війни з 
Польщею. Московщина перед тим дуже сильно потерпіла від Польщі, і та 
забрала від Москви пограничні землі; бояри московські і хотіли б зачати 
війну, щоб вернути втрачене, і боялися. Довго вагалися, слухаючи намов 
Хмельницького, поки нарешті рішилися.

Сина свого Тимоша Хмельницький хотів оженити з донькою волосько
го господаря Василя Аупула, сподівався з того мати поміч з Волощини, а 
може, й думав з часом побачити сина господарем молдавським. Лупул зго
дився на се радо, а потім став крутити; відмовляв його другий зять, пан 
литовський Радивил, великий ворог козаків. Хмельницький, розгнівавшись, 
зовсім несподівано в осінь 1650 р. напав на Волощину і наробив тут страш
ної руїни. Я к  стара дума се оповідає:

Із низу Дніпра тихий вітер віє-повіває,
Військо козацькеє в поход виступає!
Тільки Бог святий знає,
Щ о Хмельницький думає-гадає,
О б тім не знали ні сотники,
Н і отамани курінні, ні полковники...
Я к  до Дністра прибували,
Через три перевози переправу мали.
Сам Хмельницький наперед всіх рушав,
Д о Хотина прибував, до Василя молдавського листи посилав: 
“Ей, Василю молдавський, господарю волоський!
Ч и будеш зо мною биться чи мириться?
Ч и городи свої волоськії уступати,
Чи червінцями полумиски сповняти?”
Тоді ж  Василій молдавський, господар волоський,
Листи читає, назад одсилає,
А  в листах приписує:
“Пане гетьмане Хмельницький,
Батьку Зінов Богдане чигиринський!
Н е буду я з  тобою ні биться, ні мириться,
Ні городів тобі своїх волоських уступати.
Ні червінцями полумисків сповняти!
Н е лучче б тобі покоритися, меншому,
Нежели мині тобі, старшому?”
Оттоді ж  то Хмельницький, як сії слова дочував,
Так він сам на доброго коня сідав,
До города Сороки поїжджав,
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Н а город Сороку поглядав,
Іще стиха словами промовляв:
“Ей, городе, городе Сороко!
Щ е ти моїм дітям-козакам незаполоха —
Буду я тебе доставати,
Буду я з  тебе великії скарби мати,
Свою голоту наповняти,
П о битому талеру на місяць жалування давати!”
Оттоді то Хмельницький, як похваливсь,
Так гаразд добре й учинив:
Город Сороку у неділю рано з-над обіддє взяв,
Н а ринку обід пообідав,
К  полудній годині до города Сучави припав,
Город Сучаву огнем запалив і мечем іспліндрував.
Тоді ляхи із города із Сучави утікали,
Василю молдавському знати давали.
То Василій молдавський до Ясс прибуває,
Словами промовляє:
“О й ви, Ясси мої, Ясси, були есте барзо красні,
Д а вже не будете такі, як прийдуть козаки”.
То пан Хмельницький добре учинив:
Польщу засмутив,
Волощину побідив, гетьманщину звеселив.
В той час була честь, слава, військовая справа!
Сама себе на сміх не давала,
Неприятеля під ноги топтала*.

Лупул мусив заплатити Хмельницькому великі гроші, аби уступився з 
Волощини з своїм військом, і на Різдво обіцяв віддати доньку свою за Ти
моша Хмельниченка.

IX

Б ІЛ О Ц Е Р К ІВ С Ь К А  У Г О Д А  І Т Р Е Т Я  В ІЙ Н А

“О й чого ти почорніло, зеленеє поле?”---
“Почорніло я  від  крови за вільную  волю.
К руг містечка Берестечка на чотири м илі 
М ене славні запорож ці трупом своїм вкрили ”*.

Помітивши, що Хмельницький накладає з  ріжними державами, поля
ки вже із зими 1650 р. почали й собі готовитися до війни. Перший зачепив
ся з козаками Калиновський, недавно викуплений з татарської неволі. П ол
ковник брацлавський Данило Нечай, славний козак, забрав до свого полку
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сусідні округи Подільського воєводства; Калиновський казав йому уступи
тися, Нечай не послухав. Калиновський несподівано напав на його і погро
мив у м. Красному. Сам Нечай положив там голову. Осмілившися тим, 
Калиновський пішов на Вінницю, на іншого славного полковника Івана 
Богуна. Але Богун засів у Вінниці і замучив Калиновського під’їздами. А  
тим часом надтягли полки від Хмельницького і погромили польського геть
мана під Вінницею ще краще, як колись під Корсунем: Хмельницького 
козаки ударили спереду, а Богун з Вінниці вдарив ззаду; поляки переляка
лися так, що не тямили себе й кинулися тікати, покинувши все. Розгубили 
все чисто, тікаючи до Бару, і трохи не пропали від морозу до решти (було то 
з початком марта місяця). Калиновський зі своїми недобитками утік до ко
роля, що стояв в Холмщині, збираючи в похід шляхту. Був тепер Хмельни
цькому добрий час вдарити на поляків, поки не зібралися ті шляхетські пол
ки. Але він утратив час, бо конче хотів дочекатися хана. Змусив хана через 
турецького султана іти йому в поміч, та, як кажуть, силованим конем 
недалеко заїдеш. Х ан сердився, що Хмельницький його через султана зму
шує силоміць. Довго збирався, аж літом Хмельницький діждався його, та 
на свою голову. Була се хиба у Хмельницького, що він десь собі все на 
стороні помочі дуже шукав, а менше пильнував мати силу у себе [в]дома, в 
своїм народі.

Рушив з ханом. Польське військо тим часом перейшло на Волинь, під 
Берестечко (недалеко Володимира); досить його вже за той час назбирало
ся, бо Хмельницький з ханом надтягнув аж в початках липня (іюля). Але 
спочатку козакам велося досить добре. Козаки закралися вночі в польський 
табір; багато покололи сонних, поки піднялася тривога. Та все зіпсувала 
зрада хана. В гарячій битві татари раптом кинули все і побігли. Х мель
ницький поїхав до хана, аби довідатися, що сталося. Х ан толкувався ріжни- 
ми причинами, але другого дня, з цілою ордою покинувши табір, пустився 
геть від Берестечка. Хмельницький із козаками кинувся за ними, щоб його 
затримати; пригадував присягу, докоряв. Х ан казав, що він не тікає, а тіль
ки хоче спинити татар, що почали самовільно тікати. Але Хмельницького 
від себе не пускав; Виговського, писаря військового, що з козацького табо
ру приїхав довідатися, що з Хмельницьким, хан теж затримав. Тим часом в 
війську козацькім наступила тривога —  не знали, що сталося з Хмельни
цьким; до того ж боялися, що татари тепер пустяться на Україну й почнуть 
знову ясир брати. З  полковників ніхто без Хмельницького не хотів взяти 
команду на себе, бо знали, що Хмельницький сього не любить, і боялися 
його гніву. Потім казали, що полковник Падкий за се головою заплатив, 
що кілька день без Хмельницького командував. Зачали переговори з поля
ками, але ті зажадали, щоб козаки видали їм гармати і старшину; на се 
козаки не пристали. Але багато їх тікало з табору; а знайшлися й такі, що
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передавалися до поляків. Поляки почали добувати козацький табір присту
пами і гарматною стрільбою; козаки трималися кілька день, потім рішили 
потиху відступати й почали робити гати на болотистій річці, що була з  тилу 
за ними.

Поляків забавляли битвою, а тим часом гатили болото чим мали —  
возами, шатрами, кожухами і так зробили гати й зачали переходити. П оля
ки поставили були заставу на другім боці; але той полк, побачивши козаків, 
налякався і уступився. Все йшло добре; командував Богун і, мабуть, добре 
вивів би військо. Але в таборі почався переполох: хтось пустив чутку, що 
старшина вся втікла і полишила військо на заріз. Без тямку кинулися люди 
на гати, почали товпитися, одні других скидали в болото. Даремно Богун 
приїхав умисно з  другого берега, щоб заспокоїти, —  що нікого не лишать, 
всі перейдуть, тільки треба порядку. Люди не слухали, робили замішання. 
Поляки, помітивши се, ударили на табір. Тут почалася вже безтямна вті
качка —  кидали все і тікали. Багато при тім народу побито —  “мабуть, не 
було такого, що не вбив би козака”, —  пише один поляк. Забрали чимало 
здобичі —  “хоч і не так, як козаки під Пилявцями, бо козаки не уживали 
срібної посуди і не їздили в каретах”, —  завважає він же. Декотрі козаки при 
тім боронилися сміливо до упаду, але не помагала хоробрість, як розбився 
порядок. Той же поляк оповідав, наприклад, що відділ козацький, душ двісті 
або триста, заложився на острові серед болота і боронився; Потоцький, бача
чи їх відвагу, обіцяв помилувати, нехай піддаються, але вони не схотіли. Ви
кинули гроші з  гаманців у воду на знак, що будуть боронитися на смерть, і 
билися до кінця. Коли польське військо наступило і зігнало їх з острова, вони 
далі в болоті боронилися одинцем. Один добився до човна і відти відбивався 
косою кілька годин. Сам король “з радістю” придивлявся сьому. Стріляли по 
нім, але не могли трапити. Нарешті один поляк, теж з косою, розібравшися, 
пішов на козака і вдарив його косою, а потім прибив списом.

А ж  тепер Потоцький помстився на козаках. Посунув далі на Україну, а 
з  Литви гетьман Радивил. Козаки, одначе, боронилися до упаду, і військо 
польське помалу тільки поступало наперед. Н е тільки чоловіки, а й жінки 
билися, і поляки теж не жалували не тільки чоловіків, а й жінок та дітей. 
Хмельницький, вирвавшися від хана, збирав військо під Корсунем і знов 
кликав хана в поміч. Одначе козаччина не була охоча до війни по недавнім 
замішанні й погромі. Хмельницький вислав до Потоцького лист, згоду укла
дати. Воєвода Кисіль знов був посередником. Потоцький побачив, як за 
взято борониться людність, як трудно йде війна, і теж був не від згоди. Тим 
більше, що найзавзятішого ворога козаччини не стало: Ярема Вишневець- 
кий вмер у поході від різачки.

Накінець під Білою Церквою в середині вересня (сентября) 1651 р. 
договорилися відновити згоду. Хмельницький хотів, щоб була наново Збо -
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рівська угода. Потоцький не годився і значно пообрізував ті права, які дано 
було тоді. Козацького війська тепер мало бути тільки 20 тисяч, і козаки 
могли мешкати тільки по королівщинах Київського воєводства. Ш ляхта 
польська може зараз вертатися на Україну, тільки податків не збиратиме, 
доки реестра не спишуть; жиди також можуть скрізь жити і оренди трима
ти. О рду Хмельницький має відправити і більше з чужими державами зно
син не вести.

Н а Україні дуже нарікали на сю угоду і на Хмельницького, що довів до 
того Україну. Я к в думі говориться:

Ей чи гаразд, чи добре наш гетьман Хмельницький учинив,
Щ о з ляхами, із мостивими панами, у Білій Церкві замирив?
Та велів ляхам, мостивим панам,
П о козаках, по мужиках стаціею стояти,
Та не велів великої стації вимишляти.
То ще ж  то ляхи, мостивії пани, по козаках

і по мужиках поставали
Та великую стацію вимишляли...*

В ріжних місцях підіймалися навіть бунти проти Хмельницького. Люди 
не хотіли приймати панів, не хотіли терпіти насильств і здирств польського 
війська, що розквартировано на Україні. Багато народу тікало на Слобід- 
щину. Хмельницький потішав людей, що то недовго терпіти, на весну буде 
знову війна. Я к  у тій же думі:

Тоді ж  то стали козаки у раді, як малії діти,
О д  своїх рук писали, до гетьмана Хмельницького посилали,
А  в листах прописували:
“Пане гетьмане Хмельницький,
Батьку Зинов наш чигиринський!
З а  що ти на нас такий гнів положив,
Нащо ти на нас такий ясир наслав?”
Тоді ж  то Хмельницький листа читає,
Стиха словами промовляє:
“Ей козаки, діти, друзі, небожата!
Погодіте ви трохи, мало, небагато,
Я к од святої Покрови до святого трехдневного Воскресенія,
Я к дасть Бог, що прийде весна-красна —
Буде наша вся голота рясна!..”*

Н а весну (1652) Хмельницький справді закликав до себе Орду. Він 
виряджав тоді сина Тимоша на Волощину на весілля. Н а дорозі, на Поділ
лі, стояв з  військом Калиновський, і Хмельницький догадувавсь, що він



Тимоша з військом не перепустить, бо полякам того весілля не хотілося. 
Тому пішов назірці за сином. І справді, Калиновський заступив дорогу Ти- 
мошеві: сподівався зо всім військом його знищити, а не знав, що Хмельниць
кий з усею силою за ним іде. Напав під Батогом, коло Ладижина, і наско
чив на військо старого Хмельницького. Поляки кинулися тікати назад. С а 
мого Калиновського вбито, відтяли йому голову і послали Хмельницькому. 
Польське військо погромлено так, що ледве яка сотчина з великих тисячів 
лишилася. Відплатили козаки за Берестечко.

Тиміш пройшов на Волощину, у Ясси, й справив своє весілля. А  з поля
ками тим чином почалася нова, остання вже війна. Було се літом 1652 р.

Війна ся потяглася довго і марудно. І з польської, і з української сторо
ни те воювання безконечне потомило людей, понищило все військо, скарб і 
край. Воювали від нехочу, тому що не вміли так погодитися, щоб жити у 
згоді, —  не бачили виходу іншого, крім війни, і воювалися хижо, нелюдсь
ко, нищачи, побиваючи супротивника без милосердя.

Н а весну (1653) Тимошевого тестя Аупула скинув з господарства його 
міністр (льоготет), піднявши повстання. Тиміш пішов рятувати тестя. Не 
на добро йому вийшла ся женячка —  наложив він головою за свого тестя у 
Волощині. Поляки помагали новому господареві, що скинув Лупула; поль
ське і волоське військо обложило Тимоша в Сучаві, а інше польське військо 
стало на Поділлі, щоб не пустити Хмельницького, коли б пішов сина ряту
вати. Хмельницькому нелегко було зібрати військо, бо старшина була не- 
вдоволена, що він при своїх злиднях мішає Україну в ту волоську справу. 
Потім Хмельницький ще довгенько чекав хана. А ж  під осінь пішов з ханом 
на Волощину. Але було вже пізно: на дорозі стрів труну, везли Тимоша до 
батька; з  гармати влучили його під час облоги, і смерть прийшла з тої рани.

Польське військо виступило проти Хмельницького.
Довго стояли вони одні против одних. Нарешті поляки знову перетягли 

хана на свою сторону. Але Хмельницький уже сим не журився, він уже мав 
проти Польщі інших союзників: саме прийшла вість, що Москва приймає 
Україну під царську руку і починає воювати з Польщею.

X

УГОДА з  МОСКВОЮ
Стоїть в  селі Суботові на горі високій 
Домовина України, широка, глибока.
O tto церква Богданова: там-то він  молився,
Щ об москаль добром і  лихом з  козаком ділився . .. *

Москва довго вагалася: боялася війни з Польщею, але розуміла також, 
що якби Польща взяла гору над козаччиною, то зараз би Хмельницького
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Підпис Б.Хмельницького на листі до царя ( “Богдан Хмельницький гетман з войском 
вашого царского величества запорозким”). Розмір трохи зменшений.

на Москву напустила. Не раз поляки напускали козаків на Москву і тим 
добре давалися їй взнаки; і сим разом на щось таке заносилося. І кінець 
кінцем Москва рішила виступити проти Польщі; вже на початку 1652 р. 
справа ся була порішена в царській думі. Але мішатися в сю справу Москва 
хотіла не інакше, як тільки так, щоб Україна піддалася під царську руку, 
верховну власть царя над собою признала. Хмельницький годився на се, бо 
йому хотілося всякою ціною втягнути Москву в війну з Польщею; на все 
згоджувався, просив тільки присилати якнайскоріше військо на Україну, на 
поляків. І от восени, коли Хмельницький стояв на Поділлі, дістав він віст
ку, що вже їдуть посли до нього з Москви: цар обіцяє прислати військо на 
весну і посилає великих послів, щоб прийняти присягу від Хмельницького і 
від українців. Хмельницький наказав посольству їхати до Переяслава, і сам 
поїхав туди.

П ід новий рік приїхали московські посли —  був то боярин Бутурлін, 
окольничий Олфер’єв і думний дяк Лопухін1 з великим двором. Вони везли 
царську грамоту Хмельницькому і клейноди. Стріли їх полковник пе
реяславський Тетеря і протопоп. Н а Водохрещі приїхав Хмельницький з 
старшиною, і Бутурлін сповістив його, що треба скликати раду, щоб на ній 
передати царську грамоту. 8 січня (января) 1654 р. була рада; військо рі
шило увійти в угоду з Московською державою і прийняти зверхність мос
ковського царя. Потім прочитано царську грамоту —  в ній цар обіцяв Україну 
в ласці тримати і від ворогів охороняти. Посли покликали йти тепер до 
церкви складати присягу. Але в церкві Хмельницький сказав послам цар
ським наперед присягти іменем царським, що цар Україну не видасть поль
ському королеві, буде її боронити і вольності й права українські буде в ціло
сті тримати. Бо в Польщі король, перед тим, як йому присягали на вірність, 
складав перше таку присягу. Та бояри сказали, що Московщина —  не Поль
ща, московський цар підданим не присягає, бо він самодержець; але нехай не 
бояться —  цар їх не видасть і всі вольності і права оборонить і помножить.

1 Боярин —  найвищий чин в тодішній Москві, потім окольничий, потім думні дворя
ни і дяки.
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Ся несподіванка дуже здивувала гетьмана і старшину. Н е знали, що 
робити. Вийшли з церкви і радилися на подвір’ї Тетері. Міркували —  таки 
не можна без царської присяги. Послали до Бутурліна знову, аби таки при
сягнув, бо військо буде сумніватися і не схоче цареві присягати, як Бутурлін 
не присягне. Але посли московські стояли на своїм, що присягати не мо
жуть. Довго так переговорювалися. Нарешті Хмельницький з старшиною, 
побоявшися, щоб уся справа не розбилася через ту присягу, —  аби москов
ської помочі не стратити, сказали, що вже присягнуть так, а потім пошлють 
до царя, щоб він видав їм грамоту і там пообіцяв українцям, що вони хо- 
тять. І присягли. П о тім посли передали Хмельницькому клейноди і дари: 
дорогоцінну булаву, корогву, дорогий золототканий кафтан, шапку і собо
лині міхи (їх московське правительство тоді давало як гроші, бо само збира
ло ними подать з народів сибірських).

Потім посли почали приводити до присяги козаків і народ український 
по городах і селах. А  Хмельницький з старшиною став виряджати послів до 
царя і виробляти їм наказ, чого мають просити для війська і для України. 
Поїхав військовий суддя Богданович і полковник Тетеря з великим двором. 
До Москви приїхали в перших днях марта. Ц ар прийняв їх з великою чес
тю. Посли передали йому грамоту Хмельницького, гетьман у ній висловляв 
утіху, що Україна прийшла в союз з Московщиною і під зверхність москов
ського царя; просив, щоб цар потвердив права і вольності українського на
роду —  як царські посли обіцяли, що дасть їм права більші, ніж мали за 
князів давніх і за королів польських. Потім українські посли виложили пе
ред боярами, що хоче гетьман і Військо Запорозьке. Н а підставі того уло
жено було так звані “Статті Богдана Хмельницького”, що потім ціле сто
ліття бралися за підставу українського життя: які зміни потім не виходили, 
як не відмінялися відносини до Москви, то все покликувалися на ті “Статті 
Богдана Хмельницького”, що по ним має все бути, і по ним нібито все 
ведеться.

“Статті”, котрі важніші, були такі:
Права і вольності всякого стану людей потверджуються.
Всякі виборні уряди і суди мають свобідно відправлятися, і ніхто до них 

не може мішатися.
Гетьмана вибирає військо свобідно.
Війська козацького має бути 60 тисяч.
Гетьман має право вести зносини з іншими державами.
Н е все, одначе, тут було, чого собі військо козацьке і люди українські 

бажали. Українці хотіли, аби московське правительство зовсім не мішалося 
в українські порядки, в управу й життя: щоб на Україні не було ніяких мос
ковських начальників, а тільки самі українські, вибирані самими людьми;
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щоб церковні порядки ні в чім не змінялися, і церква українська зіставалася 
по-давньому, під зверхністю патріарха царгородського, а від московського 
патріарха була незалежна.

Се все було не в лад московським боярам; на деякі справи зовсім не 
дано ніякого рішення, —  так тим часом полишено, як було, але нічим не 
забезпечено від змін на будуще; а в дечім і відмовлено. Через те пізніше 
українці і Москва кожде в свій бік тягнуло: українці хотіли розширити і 
доповнити ті “Статті Богдана Хмельницького” новими правами і постано
вами, щоб московське начальство не мішалося до українського життя. М о
сковське ж  правительство, навпаки, хотіло підвести Україну під московські 
порядки, обсадити українські городи московськими воєводами, духовенст
во українське підвести під власть московського патріарха. З  того потім ви
йшли великі свари і війни.

То виявилося згодом, але дещо зараз по переяславській присязі почало 
виходити таке, що українцям не подобалося. Хмельницький з тим заходив
ся коло Москви, щоб звідти якнайскоріше воєнну поміч дістати на поляків. 
Замість того зараз по присязі переяславській прийшли воєводи московські 
в Київ і з ними дві з половиною тисячі московських стрільців. Вони заходи
лися ставити собі кріпость в Києві, для неї вибрали собі місце коло Софій
ського собору, на митрополичих ґрунтах. Митрополит не хотів давати того 
ґрунту, але воєводи йому веліли дати, бо інакше силоміць візьмуть. М итро
полит хотів боронитися, але потім побачив, що таки не устоїться. Постави
ли кріпость, поставили в ній своє військо і тримали в своїх руках цілий 
Київ, казали собі приносити ключі від міських воріт, від себе висилали лю
дей провідувати про ворогів.

Таким чином уже зараз по бік гетьмана і полковників козачих з ’явилися 
інші хазяєва на Україні, що пильнували і самого гетьмана, і всю людність 
українську. І таких воєвод бояри хотіли прислати й до інших значніших 
українських міст.

Митрополит не дуже хотів присягати цареві і своїх слуг до присяги ста
вити, бо під його рукою зоставалися православні в тих землях українських і 
білоруських, що лишилися під Польщею; він боявся, щоб з того не було тим 
православним якого клопоту від польського правительства. Але воєводи 
веліли його слугам присягнути. А  далі почали намовляти, щоб признав власть 
московського патріарха над собою.

Все се не подобалося на Україні, і деякі побоювалися, щоб з того не 
вийшло якої біди. А  деякі полковники, як-от Іван Богун, і зовсім не схотіли 
присягати московському цареві.
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X I

М ІЖ  М О С К В О Ю  І Ш В Е Ц ІЄ Ю

О й біда чайці\ чайці-небозі,
Щ о вивела діток при битій дорозі... *

Приймаючи Хмельницького під свою руку, цар заразом порішив вою
вати з Польщею, щоб вернути собі землі, перед тим забрані поляками. З а 
раз на весну пішло московське військо на Білорусь, а за ним вибирався в 
похід сам цар і Хмельницького просив вислати козацьке військо в поміч 
московському. Гетьман послав 20 тисяч козаків під началом свояка свого 
наказного гетьмана (намісника свого) Василя Золотаренка і молодого та 
одважного полковника чернігівського Подобайла. Війську московському 
дуже щастило, одно місто по другім піддавалося Москві, козаки помагали 
Москві, а при тім забрали й під свою руку чималий шмат землі при границі 
українській і зробили ще один козацький полк.

Н а Україні цар хотів з козаками теж поляків воювати і прислав свого 
боярина з військом; але Хмельницький не захотів з ним іти і ріжними реча
ми відмовлявся від походу на Польщу. Я к перед тим рвався з Москвою 
поляків воювати, так тепер стратив охоту до московської спілки, як москов
ський воєвода засів йому в Києві та почав на Україні рядити, як сам собі

Хмельницький посилає Подобайла на Білу Русь (малюнок того часу).
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хазаїн, не питаючися ні війська козацького, ні гетьмана, а слухаючи тільки 
наказів з Москви.

Прочувши щось таке, король польський почав засилати своїх посланців 
і до Хмельницького, і до ріжних полковників, як-от до Богуна, —  зачува
ючи, що він не хотів Москві присягати. Але ні Хмельницький, ні старшина 
не хотіли нізащо вертатися під Польщу —  раді були, що спекалися польсь
кого панування.

Пробував король і воювати їх, але чекав з великим походом, поки при
йде хан. Х ан теж не злюбив дуже, що Хмельницький з Москвою зв ’язався 
й обіцяв полякам помагати з козаками воювати. Але він аж зимою вибрався 
полякам в поміч, і Потоцький пішов тоді на Україну з великим військом. 
Першою прийняло на себе сю польську біду місто Буша на Поділлі. Там 
засіло кілька тисяч козаків з тої околиці, не хотіли піддаватися і боронилися 
до останнього. Коли поляки відвели воду, що охороняла місто, і пішли при
ступом, люди в місті боронилися, поки було можна, а потім почали одні 
одних забивати, щоб не впасти в руки поляків. Про жінку сотника, убитого 
в тій битві, оповідають, що вона сіла на бочку з порохом і підпалила себе; не 
хотіла пережити чоловіка і піддаватися ворогам. Так завзято боронилися 
люди й по інших містах, а польське військо немилосердно побивало тих, що 
діставалися йому в руки, і тим тільки додавало завзяття: люди боронилися 
до упаду, а не піддавалися ворогам, бо знали, що чекає їх однакова смерть і 
наруга. Хмельницький з козацьким і московським військом пішов назу
стріч і стрів поляків і татар під Охматовим, коло Білої Церкви. Поляки з 
татарами ударили були дуже сильно, розірвали табір козацький, і москов
ські вояки полякалися й хотіли тікати. Але наспів в рішучу хвилю Богун, 
напав з  тилу на поляків і дав можливість Хмельницькому поправити своє 
військо. Оружною рукою пройшов він назад до Білої Церкви, і польське 
військо з великими втратами мусило вертатися. Не помогла полякам і татар
ська поміч; татари сказали полякам, що як вони не можуть спромогтися на 
ліпше військо, то Орда їм не буде помагати, і справді покинула їх, побачивши, 
що не можуть вони нічого доказати. Король, попікшися на сім поході, знову 
вислав свої листи на Україну, намовляючи, щоб верталися назад під Польщу; 
обіцяв від сейму добути, щоб селян українських увільнено від панщини, а 
зіставлено при самих легеньких чиншах, позволено їм гнати горілку і варити 
пиво і ним шинкувати, а козакам дано права шляхетські. Але і на сі обіцянки 
люди не льстилися і нізащо не хотіли вертати в польську неволю.

Та не хотіли і боярського панування, і так Хмельницький знову почав 
розкидати розумом, шукати нових союзів. Поновив зносини з султаном 
турецьким, обіцяв признавати султана своїм зверхником, аби той помагав 
йому на всіх ворогів і ханові наказав козакам помагати. З  угорським князем
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Ракочієм на Польщу змовлявся. А  найважніше було, що з шведським ко
ролем прийшов до великої приязні. У Ш веції настав новий король, Карл 
X , і той задумав і собі скористуватися тодішніми тяжкими для Польщі ча
сами та загорнути собі землі польські і литовські коло Балтійського моря. 
Н а літо 1655 р. він задумав воювати Польщу і бажав помочі від Хмельни
цького. Хмельницький вже давніше мав зносини з шведами, а тепер при
йшло до близького союзу. Ш веція була Україні наручна, бо вона була дале
ко, до українських земель ніяких намірів не мала, щоб їх загорнути, а здав
на була ворожа і з  Польщею, і з  Московщиною, спорилася і воювалася з  
ними за ті північні землі коло моря. У шведів можна було пошукати помочі 
хоч против Польщі, хоч против Москви, якби та притисла. І шведський 
король заохочував Хмельницького, щоб покинув Москву, бо “москвитяне 
не стерплять вільного народу” і раніше чи пізніше покасують вольності укра
їнські, поневолять і заведуть на Україні тяжкі, невольничі порядки москов
ські. Так лякав українців шведський король та присягав давати їм поміч і 
оборону і против Москви, і Польщі, обіцяв, що поможе Україні стати осіб
ною державою і всі українські землі, які вони схочуть собі забрати, їм ли
шить. Се дуже подобалося Хмельницькому і він обіцяв помагати Ш веції на 
всіх її ворогів, навіть на Москву, якби дійшло у шведів до війн# з Москвою; 
тільки просив шведського короля якомога не доводити до війни з Москвою, 
бо таки не хотів би гострого розриву з нею.

Літом 1655 р. король шведський почав воювати польські землі. Він 
просив і Хмельницького, щоб ударив на Польщу, і Хмельницький вибрався 
походом на Галичину і дальше —  на Польщу. Але з  ним пішов знову 
царський воєвода Бутурлін і се знову одібрало Хмельницькому охоту до 
війни, бо царський воєвода все зараз хотів брати під царську руку. Тому 
хоч погромили Потоцького під Городком і мали в руках Галичину, то 
Хмельницький таки порішив вертатися. З  Львова знову взяв окуп і не 
схотів здобувати міста, а Виговський, довірений Хмельницького писар 
військовий, умисно остерігав міщан, щоб не зносилися з Бутурліним і не 
піддавалися на царське ім’я. І шведському королю Хмельницький писав 
се, що царські воєводи хотіли забирати українські міста на царське ім’я і 
ставити там московських воєвод з залогами, і він сього не хотів, і через се 
перервав похід.

Тоді здавалося, що вже Польщі зовсім кінець. Московські війська дер
жали в своїх руках трохи не цілу Литву. Ш ведам піддалася Великопольща 
(північна частина Польщі) і вони заходилися коло інших польських земель; 
багато поляків піддавалося шведському королеві, а з полудня, крім Х мель
ницького, підіймався ще угорський князь Ракочі та змовлявся з Хмельни
цьким, щоб забрати й поділити між собою полудневі польські землі.

І5М. Грушевський. Т-9
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Король польський знов присилав своїх послів до Хмельницького під 
час його походу на Галичину, намовляючи його, щоб приставав знову до 
Польщі. Один з  того посольства оповідає, що Хмельницький розказав їм 
на се славну байку свою про того господаря, що мав у хаті домашнього 
ужа. Уж стеріг його хазяйство від всього злого, і господар жив у достат
ках, а за те дбав про ужа і ставив йому їжу. Але один раз уж хотів на
питися молока з миски, з котрої їв досі синок господаря; хлопчик ударив 
ужа ложкою по голові, уж розсердився і вкусив хлопчика. Хлопчик за 
кричав, прибіг господар і в запалі вдарив ужа і відрубав йому хвіст. Х лоп
чик вмер, а уж, розсердившись, перестав помагати господареві, і пішло 
його хазяйство все прахом. Став радитися, що йому робити, і порадили 
йому помиритися з ужем. Поставив господар ужеві молока і уж молока 
надпив, але таки втік потім до нори. Став його господар намовляти, аби 
забув злість та став йому знов приятелем. Але уж сказав йому: приятеля
ми вже нам не бути! Я к  ти побачиш мене, візьме тебе гнів за сина; а як я 
тебе бачу, пригадую свій одрубаний хвіст; краще нам розійтися і жити 
собі кождому осібно. Так і Україна з Польщею. Колись добре було П оль
щі з козаками, бо ті обороняли її від усякої біди, а за се не боронено їм 
живитися по далеких кутах, на Україні, куди не сягали руки “синів корон
них”, панів польських. Та потім поляки стали козаків тиснути, а козаччи
на почала Польщу кусати. Тепер їм уже не жити разом, бо між ними 
лягли гіркі спомини заподіяних кривд, крові і всяких обід. Нехай Польща 
відречеться від України, дасть їй спокій, а козаки будуть їй помічні на 
ворогів. А  з часом загояться ті болячки, розвіються ті прикрі спомини і 
настане колись між ними приязнь.

Поляки не послухали сієї мудрої ради і не переставали тягнути україн
ців живосилом назад під Польщу; той самий посол, що привіз ласкаві листи 
до Хмельницького, віз заразом і листи до хана: король кликав його воювати 
козаків. І Хмельницький знав, що даремно робити з Польщею згоду, бо на 
те, щоб випустити Україну з своєї власті, поляки не пристануть. А  Україна, 
закоштувавши свобідного життя, не хотіла нічийого панування, хотіла жити 
на власній волі, сама собою правити. І Хмельницький з старшиною думали 
над тим, щоб зібрати всі українські землі в одну державу українську під 
протекцією Ш веції, Московщини, а може, й Туреччини, під протекцією 
котрої стояв кн[язь] Ракочій. З  Ракочієм і Ш вецією укладав Хмельниць
кий в 1656 р. тісний союз проти всіх ворогів і хотів ділити з ними Польщу. 
З  Москвою не хотів розриву —  хотів тільки, щоб вона не мішалася в укра
їнські справи. Та й народ український, утомившися довгою війною з П оль
щею, не хотів війни на два боки: і з  Польщею, а до того ще і з  Москвою; і 
Хмельницький се знав. Сподівався, що як Україна стане сильною, буде мати
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за собою інших союзників, тоді і Москва не буде мішатися в її хатні справи —  
можна буде добре жити під царською рукою.

Тим часом в 1656 р. почало загострюватися, що треба було вибирати 
між Москвою і Ш вецією, —  або з  тим, або з  сим. Бо Польща, попавши в 
біду, почала сварити Москву з Ш вецією і розсварила. Московського царя 
поляки почали манити, що виберуть королем собі після Яна Казимира, і так 
усі землі польські й литовські з ’єдналися б з Москвою, а от шведи тим 
часом собі Польщу загортають. Довели справді до того, що Москва з П оль
щею зробила перемир’я, а почала війну з Ш вецією весною 1656 р. Тоді 
московське правительство почало наставати на Хмельницького, щоб він 
перестав воювати з поляками, а йшов на шведів. А  шведський король на
мовляв Хмельницького всіми силами, щоб покинув Москву та поміг йому 
воювати її.

Хмельницькому се було дуже прикро; він нізащо не хотів розривати з  
Ш вецією, тим більше, що боявся, аби Москва, здавшися на польські обі
цянки, не схотіла Україну силоміць під Польщу назад віддати. А  з Москви 
прибували посли за послами і гнівали старого гетьмана своїми жаданнями, 
щоб розірвав союз з Швецією, щоб робив у всім так, як хотілося московсь
ким боярам. Старий гетьман, сердячись, відказував, що шведів не покине 
ніяк, бо у нього з  шведами приязнь давня, ще з  того часу, як козаки ще не 
були під московською опікою, і шведи —  люди правдиві, всяку приязнь і 
слово додержують, а от цар хоче миритися з Польщею і козаків полякам 
віддати.

Так оповідали мову гетьманську посли московські.
Особливо гнівало козаків, що до переговорів московських бояр з  поль

ськими послами не були допущені козацькі посли, вислані Хмельницьким 
до тих переговорів. Козаки підозрювали через се, що, мабуть, поляки з 
боярами на Україну щось замишляють, коли від них таяться. Восени 1656 р. 
була у Хмельницького рада старшинська й Виговський, що пильнував мос
ковської ласки на будуче, оповідав воєводі Бутурліну, що полковники дуже 
тривожилися союзом Москви з  Польщею, а гетьман “скричав, як боже
вільний і несамовитий”:

—  Вже, діти, не журіться, я вже знаю, що робити! Треба відступити 
від царя, а підемо куди Бог звелить, —  не тільки у християнських волода
рів, а хоч і у бусурменських будемо шукати собі помочі...

І журився дуже Хмельницький своєю старою головою, як йому пора
дити, щоб Україні запевнити ліпшу долю, не видати свого краю і народу на 
поталу нікому.

Чув уже, що недовго зіставалося йому ряст топтати.
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X II

С М Е Р Т Ь  Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К О Г О

Заж урилася Хмельницького сідая голова,
Щ о при йому н і сотників, н і полковників нема: 
Час приходить умирати,
Н ікому поради дати... *

Десяте літо пролетіло з часу, коли малий сотник чигиринський пішов 
проломом проти життя і людей добувати правди і волі собі і своєму Війську 
славному Запорозькому —  кинув зруйноване батьківське гніздо і пустився 
на бистру хвилю Дніпрову —  або здобути, або [в]дома не бути. Хвиля 
народного життя піднесла його високо-високо, як не підносила нікого. І де
сять літ він сильною рукою тримав свій човен на верхах тих страшних рву
чих хвиль, що в млі ока готові були пожерти його і його рідних і близьких. 
Скільки разів приходилося йому за той час заглядати смерті в очі, скільки 
разів приходилося думати йому: “Чи випливу? Чи не переверне мене ся 
хвиля —  фортуна воєнна, зрадлива або хистка ласка народна?” Скільки 
разів прийшлося йому бути і на коні, і під конем! Скільки разів підіймалася 
на нього буря гніву козацького, невдоволення народного! Скільки разів про
бували проти нього висунути якогось іншого охотника до булави, що поста
рався б скинути з  сідла старого Хмеля!

І не тільки за себе, за свою голову приходилося тривожитися. З  того 
часу, як весь народ український вложив у руки Богдана свої надії, жалі й 
страхи, назвав його своїм батьком, своїм Мойсеєм, свободителем богодан- 
ним, —  Хмельницький мусив ще більше, ніж собою, журитися долею сво
го народу, що положив на нього свою будучність, своє життя і смерть. І як 
тяжко було запевнити йому життя, розвій, щастя! Ніколи ні перед тим, ні 
потім не підіймалося навколо України такої політичної бурі. Польща, М ос
ковщина, Туреччина, Ш веція, Крим простягали свої руки по українські 
землі, дивлячись на них, як на свою здобич, бо не сподівалися, щоб україн
ський народ спромігся на самостійне життя по стількох віках поневолення. 
Крим, Волощина, Угорщина виступали то союзниками, то ворогами. Вене
ція силкувалася втягнути Хмельницького у спілку на турка. Цісар німець
кий заходився мирити Україну з Польщею... І ся обстанова мінялася раз у 
раз, наче у театрі, —  війни, союзи, замирення, розриви. Політика зміняла
ся так раптово, що незвичайно тяжко було радити в ній. А  сама розбурхана 
маса народна, сі сотні тисяч козаків, ся маса селянства, що сподівалася спов
нити те, про що мріяла сама ще так неясно для себе самої! Я к  тяжко було 
тримати то все в руках, вести його за собою, стримувати від несподіваних, 
непоправних вибухів...
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Саме особисте, домашнє життя Хмельницького з сих років повне було 
трагедій, про які тільки деякі глухі вістки до нас долітали. Оповідають, що 
він вернув собі назад ту стару коханку, що відбив йому був Чаплинський, 
оженився з нею, а потім за зраду казав її вбити і знову потім утретє оженився. 
Менший син згинув під панськими канчуками, старший —  під ворожими 
кулями. І зістався старому батькові сам Ю рась, хоровитий і недотепний 
хлопець, з котрим не знати було що зробити.

Юрась Хмельниченко.

Таке було се життя —  бурхливе, тяжке, нестерпне... Близькі люди, що 
бачили Хмельницького грізним, веселим, пишним, —  були свідками і того, 
як лютував він, як ранений звір у гніві або безсилій злобі, як гризли його 
тривога і жаль. Часто запивався він сильно і довго, аби відогнати тяжкі 
думки, що його обсідали, аби відірватися від того, що гнітило його неодсту- 
пно. Сильна, залізна натура зносила до часу се скажене життя, але не ви
тримувала вже далі. Похід в Галичину літом 1655 р. був останнім походом 
старого гетьмана, потім він став все більше упадати на силах і здоров’ї. В 
1657 р. старий гетьман уже рідко вставав з ліжка і тільки часами міг при
ймати сторонніх людей у себе, а московському послові —  воєводі Бутурлі- 
ну казав, що збирається в похід на татар, але візьме з собою в дорогу й 
домовину, бо чує близьку смерть.

Передчуваючи близький кінець свій, дуже журився Хмельницький, що 
буде по нім на гетьманстві. Н е без того, що колись мріялось йому, як пере
дасть він гетьманську булаву свому родові, —  коли перед його очима був
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ще сміливий, прудкий Тиміш. Ю расько, молодший син, мало був здатний 
до того, а проте не тільки батько, а багато й між старшиною і в війську 
бажали бачити на гетьманстві Хмельниченка. “Аби тая слава була, що 
Хмельницький гетьманом”, —  казали. Аби далі світило те ім’я, найславні- 
ше ім’я, яке було коли-небудь в козаччині.

Тим більше, що між полковниками та іншою старшиною і не було тако
го, на кім би спочили очі й гадки всіх, як на вірнім і гіднім наступнику 
славного Богдана. Були між ними славні вояки, як Іван Богун або Іван Не- 
чай, були мудрі політики і дипломати, як Іван Виговський. Але не було 
чоловіка, який би з воєнним хистом і політичними здібностями лучив би 
такий вплив, мав би таку вагу і віру в людях, як Богдан. Н е знайшлося 
такого за ціле століття пізніше. І військо боялося, щоб між Богдановими 
полковниками не виникла сварка за булаву. А  до того, може, й хотіло поті
шити свого “батька козацького” на ложі смертельнім. І забажало мати по 
Богдані своїм гетьманом Ю раська. Стара дума се так оспівує:

Ей зажуриться, заклопочеться Хмельницького старая голова. 
Щ о при йому ні сотників, ні полковників нема.
Тільки пробував при йому Іван Виговський —
Писар військовий, козак лейстровий.
О д своїх рук листи писали,
По городах по полкових, по сотенних розсилали:
То сотники, полковники як їх прочитали,
Усе покидали, до гетьмана Хмельницького скоріш прибували 
То гетьман добре їх приймає, словами промовляє:
“Панове молодці, добре ви дбайте,
Собі гетьмана наставляйте,
Бо я стар, болію, більше гетьманом не здолію!
То велю я вам межи собою козака на гетьманство обирати,
Буде межи вами гетьманувати, вам козацькі порядки давати ”. 
Тоді то козаки стиха словами промовляли:
“Пане гетьмане Хмельницький, батю Зинов наш чигиринський! 
Н е можемо ми самі межи собою козаками гетьмана одібрати,
А  бажаємо од вашої милости послихати.
Оттоді-то Хмельницький стиха словами промовляє:
“Єсть у мене Іван Виговський, котрий у мене двадцять літ

за джуру пробував,
Всі ті козацькі звичаї познав:
Буде межи вами козаками гетьманувати,
Буде вам козацькі порядки давати”.
Тоді-то козаки стиха словами промовляли:
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“Пане гетьмане Хмельницький, батю Зинов наш чигиринський! 
Н е хочемо ми Івана Виговського —
Іван Виговський близько ляхів, мостивих панів, живе,
Буде з ляхами, мостивими панами, накладати,
Буде нас, козаків, за невіщо мати”.
Тоді-то Хмельницький стиха словами промовляє:
“Ей, козаки, діти, друзі!
Коли не хочете Виговського, єсть у мене Павло Тетеренко”. —  
“Н е хочемо ми Павла Тетеренка, а хочемо ми сина твого,
Ю рася молодого,
Козака лейстрового!” —
“Він, панове молодці, молодий розум має,
Звичаїв козацьких не знає!” —
“Будем ми старих людей біля його держати,
Будуть вони його научати, будем його добре поважати,
Тебе, батька нашого, гетьмана споминати!”
То Хмельницький зачував, великую радість собі мав,
Сідою головою поклін оддав, сльози проливав.
Оттоді-то козаки добре дбали: бунчук, булаву покладали,
Ю рася Хмельниченка на гетьманство настановляли;
Тоді із ріжних пищаль погримали,
Хмельниченка гетьманом поздоровляли*.

Батьківське серце взяло гору над гетьманським розумом. Хмельниць
кий тішився ласкою козацькою, радів, що в руки синові передає булаву; хоч 
нетяжко було вгадати, що молодому, слабому, недотепному хлопцеві не по
нести її в таку важку хвилю. “До булави треба голови”, —  казали, —  а що 
ж уже сказати про булаву Богданову, про гетьманування під таку скрутну 
годину? Н е доріс до неї Ю рась, і багато халепи вийшло потім з його геть
манства.

Але Хмельницький тішився і останніми місяцями пильно наставляв сина- 
гетьмана на всяку гетьманську справу, брав його до нарад з старшиною і 
чужими послами та представляв його чужостороннім послам (від послів ці
сарських, що мали прощальну розмову з Хмельницьким в початках квітня, 
ми й знаємо, що тоді вже Ю рась був вибраний гетьманом).

Останні місяці життя старого гетьмана були зайняті дуже трудними 
переговорами з Москвою, Швецією, Угорщиною. Польський король знову 
прислав послів намовляти Хмельницького, щоб привернув Україну назад 
до Польщі, але з автономними правами, то значить, що Україна мала б уже 
сама правитися собою в своїх місцевих справах, мала б свій скарб, своїх 
осібних міністрів (як потім сі самі посли й договорилися з Виговським).



416 ДОДАТОК II: НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ НАРИСИ (1908-1923)

Хмельницький не відмовляв, але самостійність українську він хотів забез
печити не союзом з Польщею, а поза нею. Саме виробляв він союзницький 
трактат з  Ш вецією, що мав забезпечити Україні в усій її цілості політичну 
самостійність, —  щоб усі українські землі стали окремою і нікому не під
владною державою (саме перед смертю Хмельницького прибув шведський 
посол повномочний для уложення сього трактату, але підписано сей трактат 
уже по смерті Хмельницького).

Московський посол, з  одного боку, а цісарський, з другого, дуже на
ставали на Хмельницького, щоб він розійшовся з  шведами й уграми та не 
чіпав Польщі. Але Хмельницький їх не хотів слухати.

Н а початку 1657 р. Швеція, Угорщина й Україна на спілку розпочали 
були війну проти Польщі. Угорський князь Ракочій пішов на Варшаву і там 
зійшовся з шведським королем. Хмельницький послав київського полков
ника Ждановича з трьома полками.

Сей похід мав визволити Західну Україну від поляків і прилучити її до 
козацької України. Хмельницький мав уже перед очима будучу Україну, 
свобідну і незалежну. Кілька тижнів перед смертю видав він свій привілей 
шляхті Пінського повіту (в Поліссі прип’ятськім, на краю української зем
лі, в теперішній губернії Менській). Ш ляхта ся піддалася Хмельницькому, 
і той надав їй ріжні права, які вона буде мати, належачи до України під 
властю гетьмана українського.

Але з походу прийшли невеселі вісті. Ракочія поляки побили і напусти
ли на нього татар; він з біди мусив помиритися з Польщею. А  найприкріше 
для Хмельницького було, що у війську Ждановича виявився непослух: ко
заки, прочувши, що старий гетьман вмирає, і боячися нової завірюхи, каза
ли, що вони не хочуть воювати Польщу проти царської волі; просили мос
ковського посла, що їм стрівся, аби переказав се в Москві. Жданович, по
бачивши такий непослух і непорядок, через се завернувся з походу.

Хмельницький був дуже тим розгніваний і розжалений. Покликавши 
перед себе Ждановича, він так роздражнився, що вдарив його параліч і 
відібрало йому мову.

П о тім старий гетьман прожив всього шість день, і 27 червня його не 
стало.

Ховали його пізніше, як зТхалися полковники і вся старшина, і похова
ли в його церкві св. Іллі в Суботові.

То не чорні хмари ясне сонце заступали,
Н е буйнії вітри в темнім лузі бушували,
Козаки Хмельницького ховали,
Батька свого оплакали*.
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Церква Богданова в Суботові.

Напис на табличці в церкві Суботівській показує те місце, де був похо
ваний Хмельницький, але костей його там нема. Я к поляки кілька літ пізні
ше здобули Чигирин в переході, Стефан Чарнецький, їх начальник, казав 
викинути кості Богданові на глум і наругу. Та наругу і неславу зробив тільки 
собі і землякам своїм тим, що наругався з мертвого тіла чоловіка, котрого не 
міг подолати, коли він був живий.

А  пам'ять Богданова зосталася навіки живою і дорогою в війську ко
зацькім і в народі українськім.

Народ український не забув Богданові того добра, що хотів для Украї
ни славний гетьман. Він оспівав Богданові діла в піснях і думах, як ні одно
го з гетьманів. Він доніс сі пісні і думи до наших часів, як не доніс такої 
пам'яті ні про кого і ні про що в усій історії українській!

СЭ
Його слава козацька, молодецька не вмре, не поляже,
Та буде вона славна поміж друзями-молодцями 
Однині й довіку!*

Криворівня—Л ьвів—Київ
16-28. VII U 909



К О М Е Н Т А Р І

Розділ І. Н А У К О В І Р О З В ІД К И  Т А  П У Б Л ІК А Ц ІЇ

Від редакції [часопису “Україна”, 1917, кн. 1—2]
Публікується за виданням: ГрушевськийМ. Від редакції / /  Україна. —  Кн. 1—2. —  

К., 1917. —  С. 5 - 6 .

с. З Видання uнаукового тримісячника українознавства ”, під назвою лУкраїна ”, 
було розпочате Українським науковим товариством в  К иєві восени 1913 р . ... —  після 
припинення друку “Киевской старины” у 1906 р. гурток науковців, що сформувався на
вколо цього журналу, вирішив видавати україномовний часопис під назвою “Україна”. 
Перший номер з ’явився у 1907 р., але після виходу чотирьох томів видання припинилося. 
У 1907 р. часопис виходив щомісячно як наукове та одночасно літературно-публіцистич
не видання, нав’язуючи до традицій свого попередника —  часопису “Киевская старина”, 
але під егідою новоствореного Українського наукового товариства. Відновився часопис 
через сім років, у 1914 р., коли вийшло перше число по довгій перерві. Планувалося, що 
“к р а їн а ” стане виключно науковим виданням з  новою квартальною періодичністю (див.: 
Науковий часопис українознавства “Україна” (1 9 0 7 —1932). Покажчик змісту /  Упор. 
Р.М айборода, В.Врублевський. —  К ., 1993).

з  нагоди великого українського ювілейного року, століття уродин Ш евченка, 
що припадало на лютий 1914 р . — за старим юліанським календарем, святкування 
уродин Тараса Шевченка припадало на 25 лютого 1914 р. Перехід на григоріанський 
календар на теренах колишньої Російської імперії відбувся лише в 1918 р., і відтоді день 
народження Кобзаря святкуємо 9  березня. Владні кола Росії були проти святкування 
столітнього ювілею Кобзаря. Міністерство внутрішніх справ заборонило проведення уро
чистих заходів, демонстрацій, вечорів з  приводу цієї події. Синод Російської православ
ної церкви не дозволив відправляти панахиду на могилі поета. У Думі відбулися навіть 
дебати і частина опозиційних депутатів стала на захист культурних прав українців. З а б о 
рона викликала протидію в українському суспільстві. Н е дивлячись на це, українські кола 
провели різноманітні ювілейні заходи як,в Україні, так і в Москві, Петербурзі та інших 
містах Російської імперії (див.: Гермайзе И. Шевченківська демонстрація в Києві р. 1914 / /  
Червоний шлях. —  Харків, 1924. —  №  3. —  С. 121—147; Т.Г.Ш евченко в документах 
і матеріалах /  З а  ред. Д .Д .К опиці. —  К., 1950. —  С. 3 6 2 —363; A L M A  M A T E R . 
Університет св. Володимира напередодні та в добу української революції. Матеріали, доку
менти, спогади: У трьох книгах /  Упор. В.А.Короткий, В. І.Ульяновський. —  К., 2000 . —  
Кн. 1: Університет св. Володимира між двома революціями. —  С. 6 2 0 - 6 2 2 ,6 3 5 - 6 4 6 ) .

...викликала люті заходи ворогів українського народу на останнє знищення 
його —  невдовзі після оголошення Першої світової війни російський імператор видав 
указ про скасування друку періодики українською мовою. Д о Києва він докотився на 
початку січня 1915 р., коли за розпорядженням начальника Київської воєнної округи 
київський губернатор наказав припинити друк усіх періодичних видань на період воєнно
го стану (див.: ГрушевськийМ . Твори у 50  томах. —  Львів, 2005 . —  Т . 3: Суспільно- 
політичні твори (1 907—березень 1917). —  С. 661). Після окупації російськими військами 
у 1914 р. Галичини українська мова була оголошена поза законом, а українські установи 
( “Просвіта”, “Наукове товариство ім. Шевченка” та ін.) були заборонені або піддавалися
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репресіям, конфіскаціям тощо (ПетровичІ \К рип’якевич 1г.] Галичина під час російської 
окупації. Серпень 1914—червень 1915. —  Львів, 1915).

...члени редакції випустили зібрані матеріали в  виді 3  і  4  книжки 1914 року, 
тимчасом як головний редактор сидів у  в  ’язниці —  при головному редакторі М ихай
лові Грушевському відповідальним редактором третьої та четвертої книжок був О . Ш рам - 
ченко. У попередніх книгах відповідальним редактором “України” виступає К. Михальчук 
за участю Ф.Корша, О.Левицького та О.Шахматова (Науковий часопис українознавст
ва “Україна” (1 907—1932). Покажчик змісту /  Упор. Р.М айборода, В.Врублевський. —  
К., 1993. —  С. 13).

Наукове Товариство тоді рішило продовжувати видання поза межами досягання 
київської цензури, в  М оскві, під назвою “Українського наукового збірника99—  у 
Москві вийшли два випуски цього видання у 1915 та 1916 рр., в яких публікувалися 
члени Українського наукового товариства (М.Ірушевський, В.Модзалевський, В.Науменко 
та ін.).

...реп ресіїцензурні з  кінцем 1916 р . поновились і  загострились ще гірш е — 
на другий день війни 20 липня 1914 р. російський уряд оголосив “Временное положение 
о военной цензуре”, яке потім двічі протягом 1915 р. доповнювалося переліком відомос
тей, які не можна було оприлюднювати. Воєнна цензура швидко стала політичною, особ
ливо після листа керівника уряду І.Горемикіна до начальника Генштабу від 14 грудня 1915 р., 
в якому рекомендувалося воєнній цензурі оцінювати друковані підцензурні матеріали не 
тільки з  вузько воєнної, а й загальнополітичної точки зору.

с. 4  З а  сей, 1917 р ., тримісячник вийде в  двох подвійних книжках —  книги 
вийшли під загальною редакцією М.Грушевського за участю О.Грушевського, О.Левиць
кого та М.Мочульського (Науковий часопис українознавства “Україна” (1907—1932). —  
С. 14).

М .К

Велика, Мала і Біла Русь
Публікується за виданням: ГрушевськийМ. Велика, Мала і Біла Русь / /  Україна. —  

Кн. 1—2. —  К ., 1917. —  С. 7 —19. Передрук: Український історичний журнал. —  К ., 
1991. —  №  2. —  С. 7 7 —85 (підготував до друку та упор. В.Ричка).

М.Грушевський почав опрацьовувати цю тему у важких умовах під час Першої сві
тової війни влітку 1915 р,, перебуваючи у Казані на засланні. Завершуючи статтю, він 
зазначав про потребу подальших студій з розширенням хронологічних рамок роботи та 
залучення нових архівних свідчень, які б пролили світло на вживання царської титулату- 
ри в середині X V II ст. М.Ірушевський згодом ще раз повернувся до тематики царської 
тшулатури. Під впливом нових публікацій наприкінці 20-х  pp. X X  ст. (див.: Щербина В.І. 
Д о питання про статті Богдана Хмельницького /  /  Ювілейний збірник на пошану акаде
міку М.С.Грушевському з нагоди його 60-річчя. —  К ., 1928. —  Т . 1. —  С. 195—2 0 4 . 
Петровський М .Н . Причинок до питання про статті Богдана Хмельницького /  /  Зап и 
ски Ніжинського інституту народної освіти. —  Ніжин, 1929. —  Т. 9 . —  С. 7 3 —7 6 .)  
автор з ’ясував, що московський уряд видав розпорядження про використання двочленно
го титулу, з  включенням “Малої Русі”, 21 (31) березня 1654 р. А  перше царське розпоряд
ження про використання тричленного титулу ( “Велика, Мала, Біла Русь”) було передане 
в канцелярію ще в 1653 р., але відразу не було виконане (див.: Історія України-Руси. —  
К ., 1997. —  Т. IX . —  Кн. 2. —  С. 1112). На відміну від статті М.Ірушевський також  
виразніше вказав на зовнішньополітичний аспект вживання тричленного царського титу
лу, коли в 1655 р. “шведський король виявляв заміри заволодіти Польщею і Л итвою” 
(Там само. —  С. 1113).
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В час національного відродження на початку 90 -х  pp. X X  ст. у суспільстві зріс 
інтерес до цього питання. У 1991 р. київський дослідник В.Ричка передрукував статтю 
Грушевського з коментарями, додавши до неї свою невелику замітку загального характе
ру: Ричка В.М . Про еволюцію назви “Русь” в етнографічній історії України / /  Українсь
кий історичний журнал. —  К ., 1991. —  №  2. —  С. 8 6 —88. Н ад цією проблематикою 
з різноплановою інтерпретацією працювали багато вчених, див.: Заїкин В. Русь, Україна 
і Великоросів / /  Дзвони. —  Львів, 1931. —  №  1; Doroshenko D. Die Namen “Rus’”, 
“R ussland” und “Ukraine” in ihrer historischen und gegenwartingen Bedeutung / /  
Abhandlungen des Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes in Berlin. —  Berlin, 1931. —  
Bd. 3; Соловьев А . Великая, Малая и Белая Русь /  /  Вопросы истории. —  М ., 1947. —  
№  7. —  С. 2 4 —38; Soloviev А . Weiss, Schwartz und Rotreussen / /  Soloviev A . Byzanceet 
la formation de l’etat russe. —  London, 1979. —  P. 16—20; Андрусяк M . Терміни “русь
кий”, “роський”, “російський” і “білоруський” в публікація^ X V I —X IX  ст. / /  Збірник 
на пошану Івана Мірчука (1891—1961). —  Мюнхен; Нью-Йорк; Париж; Вінніпег, 1974; 
БрайчевськийМ .Ю . Русь-Україна і Русь-Росія / /  Історія українського середньовіччя: 
Козацька доба: Збірник наукових праць на пошану Олени Михайлівни Апанович. —  К.,
1995Г—  Ч. 1.

с. 5 ...видані в  “Собрании государст венных] грамот и договоров” і  “Полном  
собрании законов”... —  йдеться про такі видання: Собрание государственных грамот и 
договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел. —  Часть первая. —  
М ., 1813; Часть вторая, служащая дополнением к первой. —  М ., 1819; Часть третья. —  
М ., 1822; Часть четвертая. —  М ., 1828; Часть пятая. —  М ., 1894 (документа про 
Хмельниччину видані у третій та четвертій частині серії); Полное собрание законов Р ос
сийской империи /  П од рук. М.М.Сперанского. —  М ., 1830. —  1—45 тт. (от Соборно
го уложения 1649 до 12 декабря 1825).

с. 9  Так уже в 1330-X рр . Галицько-Волинська держава зветься М алою Руссю, 
і  ки. Ю рій Болеслав в  грамоті 1335р . називає себе “dux tocius Russie M ynoris ”... —
Ю рій Болеслав вживав під час свого панування на галицько-волинському троні неуста- 
лену титулатуру. У 1327 р. у грамоті він називається “князем Русі, Галичини та Володи- 
мирщини” (D ux Terre Russie, Galicie et Ladimirie), у 1334 p. —  “уроджений князь та 
володар Русі” (natus Dux et Dominus Russie), а в 1335 р. —  “уроджений князь всієї 
Малої Русі” (natus Dux tocius Russie Mynoris). Про ці грамоти з їх публікацією детальні
ше написано в збірнику: Болеслав—Юрий II, князь всей Малой Руси /  Сб. материалов и 
исследований. —  С П б, 1907. —  С. 4 —6. Останню наукову публікацію у перекладі укра
їнською мовою з коментарем та фіксацією всіх існуючих списків грамот див.: Акти та 
документи Галицько-Волинського князівства X III—першої половини X IV  століття /  Упор. 
О.Купчинський. —  Львів, 2004 . —  С. 170—187.

с. 10—11 Подібно, як  і  М огила, він  високо цінив правительствену санкцію, 
одерж ану П равославною церквою від короля Володислава... —  після обрання 8 
листопада 1632 р. польським королем Владислав IV підписав “Статті для заспокоєння 
руського народу”, у яких гарантував права для Православної церкви: офіційне відновлен
ня Київської митрополії з  4 єпископіями (Львівською, Луцькою, Перемиською, Мстис- 
лавською), вільне відправлення богослужінь, утримування церков, монастирів, друка
рень, шкіл, братств та ін. Як наслідок, 12 березня 1633 р. Петро Могила отримав коро
лівську номінацію на Київську митрополію.

с. 12 ...промова звісного ніжинського протопопа Максима Ф илимоновича... —  
відомий провідник російської політичної лінії в Україні, почавши з Переяславської ради 
1654 р. Відзначився численними доносами до Москви під час гетьманату Івана Виговсь- 
кого. У 1661 р. був викликаний до Москви, пострижений в монахи під іменем Мефодія та 
висвячений 5 травня 1661 р. на єпископа Мстиславського, Оршанського та Могилівського.
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Неканонічність цього кроку була очевидна для сучасників, адже Могилівська єпископія 
була в юрисдикції київського митрополита, а отже, й Константинопольського патріарха
ту. Та все ж він зміг усунути з  посади місцеблюстителя Київської митрополії чернігівсь
кого єпископа Лазаря Барановича. У 1668 р. київський митрополит Иосиф Нелюбович- 
Тукальський позбавив Филимоновича сану єпископа з огляду на рукоположения в М ос
кві і заслав його в Уманський монастир. Після втечі до Києва у тому ж році його не 
прийняло київське духівництво, звинувачуючи в церковних непорядках. Київський воє
вода спровадив його до Москви, де він і помер у Новоспаському монастирі. Про особу 
Максима (М ефодія) Филимоновича див.: КарповГ.Ф . Мефодий Филимонович, єпис
коп Мстиславский и оршанский, блюститель киевской митрополии: 1661—1668 гг. / /  
Православное обозрение. —  М ., 1875. —  №  1. —  С. 5 8 —75; №  2. —  С. 2 0 7 —241; 
№  4. —  С. 6 0 5 - 6 5 2 ;  №  6. —  С. 2 3 1 -2 6 7 ;  №  И. —  С. 4 7 5 -5 0 4 ;  №  12. —  С. 6 2 9 -  
660; М орозов О . Ніжинський протопоп Максим Филимонович. —  Ніжин, 2000 .

с. 13 ...вже в  літній кампанії 1654 р . на Білорусі, де козацьке військо під 
проводом Івана Золотаренка вело діло до того, щ об прилучити здобуті території 
до Гетьманщини і  покозачити людність,.. —  про ці події М.Грушевський детальніше 
писав у своїй монументальній праці, див.: Історія України-Руси. —  К., 1997. —  Т. 9. —  
Кн. 2. —  С. 9 0 8 - 9 0 9 ,  9 2 9 - 9 3 3 ,  9 6 2 - 9 6 3 .

...саме на другий р ік  показалось і  в  спільних козацько-московських операціях, 
під проводом самого гетьмана і  боярина Бутурліна в  З а хід н ій  Україні, і  гетьман 
кінець кінцем обірвав тут операції та залиш ив війну для того, щ об не иустити в  
тутешні городи московських залог... —  у жовтні 1655 р., коли козацькі та московські 
війська облягали Львів, під час переговорів представники Богдана Хмельницького натя
кали львів’янам не присягати на вірність московському цареві (Зубрицький Д . Хроніка 
міста Львова /  Переклад з  польської мови І.Сварника, науковий коментар М.Капраля. —  
Львів, 2 0 0 6 . —  2-ге вид., випр. та доповн. —  С. 3 2 6 —3 2 8 ). З а  М.Грушевським, коза
ки прагнули взяти православне населення в опіку, а з  міськими громадами укласти такі 
стосунки, щоб вони прийняли козацький протекторат, оминаючи московську зверхність. 
Подібна козацька тактика стосувалася й інших обложених українських міст, див.: Гру- 
ш евськийМ . Історія України-Руси. —  К., 1997. —  Т. 9. —  Кн. 2. —  С. 1128—1129.

с. 14 Ц ар проголош ує себе в  перш их днях вересня 1655р . государем литовсь
ким, Б іло ї Руси, волинським і  подільським  —  документ опубліковано: Собрание го
сударственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных 
дел. —  Часть третья. —  М ., 1822. —  №  183 (Грамота о внесении в царский титул наиме
нований “Великого князя Литовского, Белыя России, Волынского и Подольского”).

с. 15 в  X V —X V I  в. назвою Б іло ї Руси на З а хо д і означались п івн ічні зем лі в  
дуже ріж них розум іннях —  то прикладали сю назву до земель великоруських, то 
білоруських в  нашім розум інні —  досі в літературі через різнопланові та суперечливі 
джерельні свідчення немає єдності у визначенні походження терміна “Біла Русь” (див.: 
Белы А . Хроніка Белай Русі. Chronicon Russlae Albae. Нарыс гісторыі адной геаграфічнай 
назвы. —  Мінск, 2000; Łatyszonek O. Pierwsze wzmianki o “Białej Rusi” i “Białych Rusi
nach” / /  Białoruskie Zeszyty Historyczne. —  Białystok, 2 0 0 4 . —  Nr 21. —  S. 5 —2 7 ).  
Серед науковців переважає думка про його географічне означення: “Біла Русь” —  тобто 
Західна (за  аналогією з  Білою Хорватією та Білою Сербією); тоді як “Чорна Русь” —  
Північна Русь, а Червона —  Південна. Назва “Біла Русь” у першій половині X V  ст. 
застосовувалася навіть до території сучасної Галичини, що знаходилася на заході руських 
земель. Так, у 1427 р. баварський рицар Иоганн Шільтберґер побував у Львові й у своїх 
спогадах означив його як “головне місто у меншій Білій Русі (in weissen reissen, des kliene)” 
(Наливайко Д . Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі X I —X V III ст. —  
К., 1998. —  С. 7 4 ).
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с. 16 Тема, тут поставлена, мала розглядатись в  LX  т. м оєї “Історії України- 
Р уси 99 —  М.Грушевський зрезюмував основні висновки своєї статті в тексті “Історії 
України-Р уси ”, див.: Грушевський М . Історія України-Руси. —  К., 1997. —  Т . 9. —  
Кн. 2. —  С. 1111—1113.

К оли робота моя над нею перервалась, я, сидячи в  Казані... —  М.Грушевський 
перебував у Казані на засланні з  вересня 1915 р. по вересень 1916 р., де він продовжував 
працювати над історичними текстами, зокрема відредагував коротку всесвітню історію в 
3-х томах, та завершив редакцію II частини 8  тому “Історії України-Руси”.

м . к

Сполучення України з Московщиною в новішій літературі.
Критичні замітки

Публікується за виданням: Грушевський М. Сполучення України з  Московщиною в 
новішій літературі. Критичні замітки / /  Україна. —  К., 1917. —  Кн. 3 —4. —  С. 91—108.

Після революційних подій 1905—1906 рр. український культурний та науковий рух 
у Росії пожвавішав, з ’явилася легальна можливість поширювати українську літературу, 
засновувати наукові часописи, навіть були обрані свої представники до Державної Думи. 
Логічно, що за таких умов серед нових гасел українських діячів з ’явилися заклики до 
“автономії” та “федералізму”. Проте невдовзі після наступу реакції вони були зняті з  
денного порядку. З  початком Першої світової війни та думками про нові післявоєнні уклади 
такі гадки відновилися з новими силами. М.Грушевський, як історик та політик в одній 
особі, добре зорієнтувався в актуальності дослідження україно-російських відносин в іс- 
торико-правовому контексті, зупинившись на проблемі контраверсійної в оцінках істори
ків та правників Переяславської угоди 1654 р.

М.Грушевський у ретроспективному ключі про автономістичні тенденції в часи Богдана 
Хмельницького писав у багатьох публіцистичних та популярних працях (див.: Я сь О. 
Образи Переяслава в українській історіографії академічної доби (початок X IX —кінець 80-х  
років X X  століття) / /  Переяславська рада 1654 року (Історіографія та дослідження). —  
С. 555). Однак тільки в 1914 р. він конкретніше зупинився на історико-правовому аспек
ті Переяславської умови 1654 р., написав рецензію на кілька робіт російської історико- 
правової школи, в тому числі й на роботу Бориса Нольде (див.: ГрушевськийМ . [Рец. 
на:-] Нолйде Б .Э., бар. Очерки русского государственного права. —  СП б, 1911; Нольде Б., 
бар. Автономія України з  історичного погляду /  Пер. і передм. М .Залізняка. —  Львів, 
1912; Ященко А . Теория федерализма. Опыт синтетической теории права и государства. —  
Юрьев, 1912 / /  Україна. —  К., 1914. —  Кн. 2. —  С. 100—104). Очевидно, що саме за 
ініціативи М.Грушевського Наукове товариство ім. Шевченка у Львові замовило Мико
лі Залізняку переклад розділу про автономію України з книги Б.Нольде, а під час Першої 
світової війни у 1915 р. вийшов переклад французькою мовою цього розділу про Україну 
(див.: Nolde Boris ZT., bar. L ’Ukraine sous le protectorat russe. —  Paris, 1915). M .Ipy- 
шевському імпонували погляди, висловлені Б.Нольде про договірний характер українсько- 
російських взаємин і подані на тлі конкретно-історичного матеріалу (детальнішу оцінку 
його поглядів М.Грушевським див.: Ясь 0 1 Образи Переяслава в українській історіогра
фії академічної доби (початок X I X —кінець 80 -х  років X X  століття) /  /  Переяславська 
рада 1654 року (Історіографія та дослідження). —  С. 5 5 6 —557; Федорук Я . Українсь
ко-московська угода 1654 р. в історико-правових дослідженнях кінця X I X —початку 
5 0 -х  pp. X X  ст. / /  Україна в Центрально-Східній Європі. —  К ., 2 0 0 4 . —  №  4. —  
С. 4 0 9 - 4 1 0 ) .

Тому навіть у важких умовах під час заслання у Росії М.Грушевський відгукнувся на 
книгу І.Розенфельда —  учня Б.Нольде, яка вийшла в 1915 р. і безпосередньо стосувала-
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ся історико-правових аспектів стосунків України та Росії у X V II—X V III ст., базованих 
на правовій спадщині Переяславської угоди 1654 р. Написання рецензії на цю книгу 
автор датує груднем 1915 р., проте друком вона змогла вийти лише в 1917 р.

З  листа М.Грушевського з Казані до Петра Стебницького від 25 жовтня 1915 р. 
можна встановити, що він дуж е оперативно написав текст рецензії на книжку 
І.Розенфельда, що викликала в нього великий інтерес (див.: Заруба В. Лис^и Михайла 
Грушевського до Петра Стебницького / /  Український історик. —  Нью-Йорк; Київ; 
Торонто; Мюнхен; Львів, 1991. —  Ч. 1—2. —  С. 108). М.Грушевський прагнув також 
видати рецензію у російському ліберальному часописі “Вестник Европы”, навіть просив 
П.Стебницького про це поклопотатися, але з публікацією нічого не вийшло, втім вийшла 
російськомовна рецензія в іншому виданні, див.: Грушевский М . [Рец. на:] И . Б. Розен - 
фельд. Присоединение Малороссии к России (1654—1783). Историко-юридический очерк. 
Петроград, 1915 /  /  Голос минувшего. Журнал истории и истории литературы /  П од ред. 
С .П .Мельгунова и В.И.Семевского. —  М ., 1916. —  №  7 —8 ( июль-август). —  
С. 4 2 7 - 4 3 3 .

Про автора рецензованої книжки І.Розенфельда біографічних даних фактично не
має, окрім того, що він навчався у Петербурзькому політехнічному інституті та відвідував 
семінар проф. Бориса Нольде й Володимира Гессена. Ілько Борщак у некролозі про Бори
са Нольде, наукового керівника І.Розенфельда, передав його слова, нібито сказані перед 
смертю у 1948 р., що “цю працю [Присоединение Малороссии к России. —  М .К .\ май
же цілу написав він сам [Борис Нольде. —  M .K Ą ” (Бордак Г Борис Нольде (1 8 7 6 — 
1948) / /  Україна. —  Париж, 1949. —  4 . 2 .  —  С. 129). Його слова можуть видаватися 
правдоподібними, оскільки після виходу друком цієї праці у 1915 р. про наукову кар’єру 
І.Розенфельда нічого не відомо. Втім, ймовірно, в роки Першої світової війни та наступні 
важкі революційні роки його сліди могли трагічно загубитися...

У книзі І.Розенфельда була висунута теорія неповної інкорпорації України на особли
вих умовах, яка конкретизувала автономістичні тези Б.Н ольде. З а  міркуваннями 
І.Розенфельда, Україна мала реальну незалежність у 16 4 8 —1654 рр., а внаслідок П ере
яславської угоди вона була втрачена. “Д о здійснення акту інкорпорації ми бачимо дві 
держави і, як правило, в політичному плані одна сильніша, інша слабша. При інкорпора
ції однієї іншою —  інкорпорована держава цілком втрачає свою державно-правову сут
ність... [...] Але якщо інкорпорована держава приєднується до іншої зі збереженням особ
ливостей свого державного устрою і якщо, втрачаючи свою міжнародну самостійність і 
незалежність, ця держава зберігає свою державно-правову самостійність, то ми маємо 
справу з неповною інкорпорацією” (цит. за: Федорук Я. Українсько-московська угода 
1654 р. —  С. 411). Упродовж наступних двох століть Росія проводить нівеляцію “особ
ливостей” українського державного устрою, що закінчується ліквідацією інституту геть
мана, полкового устрою тощо.

У рецензії М.Грушевський зосереджується на критиці вразливої історичної аргумен
тації автора, який змішував правові форми та реальні відносини, що часто важко однозна
чно трактувати. І.Розенфельд слабко володів джерельним матеріалом, часто покликаю- 
чись на праці з другої руки, не відчував особливостей історичного розвитку України ні під 
час Хмельниччини, коли вона володіла фактичною незалежністю, ні в період поступової 
втрати свого статусу. Погляди М.Грушевського на працю І.Розенфельда детальніше об
говорили: Ясь О. Образи Переяслава в українській історіографії академічної доби (поча
ток X I X —кінець 8 0 -х  років X X  століття) / /  Переяславська рада 1654 року (Історіо
графія та дослідження). —  С. 5 58—559; Федорук Я. Українсько-московська угода 1654 р. 
в історико-правових дослідженнях кінця X I X —початку 50-х  pp. X X  ст. /  /  Україна в 
Центрально-Східній Європі. —  К., 2004 . —  №  4. —  С. 410—411.
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с. 17 .. •статтю Ол. Попова в  “Літературно - науковім вістнику” (1914, кн. І): 
“Ю ридична природа влучення України з  М осквою в 1654 р о ц і” —  автор цієї 

статті дотримувався у багатьох аспектах поглядів та аргументації В .Сергеевича, М.Гру- 
шевського на юридичну природу Переяславської угоди, втім обрав за підставу теорію 
реальної унії України та Росії, запропоновану російським ученим М.Дьяконовим, див.: 
Попов О. Юридична природа злучення України з  Московщиною в 1654 р.: З  нагоди 
2 6 0 -х  роковин Переяславської ради /  /  Літературно-науковий вістник. —  Львів, 1914. —  
т .  L X V . —  Кн. 1. —  С. 5 8 - 7 3 .

Свого часу обговорював я ( “Україна ”, 1914, II) інтересний екскурс, присвя
чений історії автономії України в  книзі Ноль де “Очерки русского государственно
го права ” (1911) — див.: ГрушевськийМ. [Рец. на:] Нольде Б .Э ., бар. Очерки русско
го государственного права. —  С П б, 1911; Нольде Б., бар. Автономія України з  історич
ного погляду /  Пер. і передм. М.Залізняка. —  Львів, 1912; Ященко А . Теория федера
лизма. Опыт синтетической теории права и государства. —  Юрьев, 1912 /  /  Україна. —  
К ., 1914. —  Кн. 2. —  С. 1 0 0 -1 0 4 .

Н ольде Борис (1 8 7 6 —1948) —  правник, історик, суспільний діяч, професор між
народного права Петербурзького політехнічного інституту; у 1917 р. став директором 
юридичного департаменту Міністерства закордонних справ Тимчасового уряду. М.Гру- 
шевському, очевидно, імпонували його погляди на “автономний статус” Гетьманщини в 
складі Російської держави, викладені у монографії “Очерки русского государственного 
права” (1911). Цікава його позиція з національного питання в період революції. Так, на 
дев’ятому з ’їзді партії кадетів (М осква, кінець липня 1917 р .) він виступив з доповіддю  
з  національного питання, де від імені Ц К  партії запропонував відкинути принцип націо
нального самовизначення й підтримати ідею т.зв. національних “союзів”, які мали б вирі
шувати тільки питання культури відповідних “етнографічних груп”. З ’їзд  підтримав ці 
пропозиції й вніс відповідні уточнення в партійну програму. Влітку 1919 р. В.Нольде 
виїхав на еміграцію, а з  середини 20 -х  років відійшов від політики. Проживав у Парижі, 
помер у Лозанні (Ш вейцарія). Багатолітній член М іжнародного інституту права, 
з  1947 р. —  його керівник.

Потім (1912р .)  почалися недокінчені ще “Очерки социальной истории М а
лороссии” В. Ол. Мякотина — в  “Русскомбогатстве”— МякотинВенедикт( 1867— 
1937) —  історик, публіцист, політичний діяч, співробітник “Киевской старины”, працю
вав над соціально-економічною історією України X V II—X V III ст. Один із лідерів Трудо
вої народно-соціалістичної партії (1917 р.), під час революційних подій стояв на антибіль
шовицьких позиціях. У 1922 р. був висланий з радянської Росії, жив у Берліні, Празі, з 
1928 р. —  проф. Софіївського університету в Болгарії (Енциклопедія українознавства. 
Перевидання в Україні —  Львів, 1996. —  Т. 5. —  С. 1671). В оцінці Переяславської 
угоди 1654 р. В.Мякотин спочатку дотримувався концепції васальної залежності, а 
в пізніших працях схилився до гіпотези про повну інкорпорацію України в склад Росії 
( Оглоблин О. Українсько-московська угода 1654 / /  Переяславська рада 1654 року (Іс
торіографія та дослідження) /  Ред. кол. П.Сохань, Я.Дашкевич та ін. —  К ., 200 3 . —  
С. 2 0 2 - 2 0 3 ) .

Праця російського історика “Очерки социальной истории Малороссии” виходила 
досить довго, очевидно, в зв’язку з  Першою світовою війною, протягом 1912—1916 рр. 
Мякотин В.А . Очерки социальной истории Малороссии /  /  Русское богатство. —  М .,
1912. —  №  9 -1 2 ;  1913. —  №  9 -1 2 ;  1914. —  №  9; 1915. —  №  1 /3 ,5 ,7 ,8 ,1 1 - , 1916. —
№  6 —12. У міжвоєнний період автор видав ще раз цю працю на еміграції, у Празі, але в 
титулі замість “Малоросії” фігурувала вже “Україна”, див.: Мякотин В.А . Очерки со
циальной истории Украины в X V II—X V III вв. —  Прага, 1924. —  Т . 1. —  Вып. 1; 
1926. —  Т . 1. —  Вып. 2 - 3 .
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с. 17—18 Потім в  “Русских записках ” 1915 року друкувався третій розділ се ї 
праці: “Свободные войсковые села и владельческие имения в Левобереж ной М а
лороссии X V II—X V III вв, ”, закінчений в X I книжці —  В.Мякотин потім передру
кував цю працю як другий випуск своєї монографії, див: Мякотин В.А . Очерки социаль
ной истории Украины в X V II—X V III вв. —  Прага, 1926. —  Т. 1. —  Вып. 2: С вобод
ные войсковые села и владельческие имения.

с. 18 Се студентська праця з  семінарія міжнародного і  державного права 
проф. Б . Ноль де і  В ,Гессена в  Петербурзькій політехніці—  Гессен Володимир М а
твійович (1 8 6 8 —1920) —  російський юрист, професор Петербурзького політехнічного 
інституту, член 2 -ї Державної Думи від партії кадетів. З а  своїми поглядами ліберал, роз
робив ряд законопроектів, спрямованих на захист громадянських свобод (Н арскийИ .В. 
Гессен Владимир Матвеевич / /  Отечественная история: энциклопедия. —  М ., 1994. —  
Т. 1. —  С. 551). Помер в Іваново, куди виїхав після російської революції, рятуючись від 
переслідувань та в пошуках заробітку. Основні його роботи: “Вопросы местного самоуп
равления” (С П б, 1904); “На рубеже” (С П б, 1906); “Исключительное положение” (С П б, 
1908); “Подданство, его установление и прекращение”, т. 1 (С П б , 1909).

с. 19 Автор посилається при тім на слова Єлінека в російськім]перекладі (П ра
во соврем енного]государст ва], 1903, с. 179)... —  йдеться про видання: ЕллинекГ. 
Право современного государства /  Пер. под. ред. В.М.Гессена, Л.В.Ш алланда. —  С П б, 
1903. —  Т . 1: Общ ее учение о государстве.

Єллінек (Jellinek) Ґеорґ (1851—1911) —  відомий німецький юрист, представник 
школи юридичного позитивізму. Професор університетів у Відні (з  1883 р .), Базелі (з  
1889 р.) і Гайдельберзі (з  1891 р.). Його основні праці: System der subjektiven öffentlichen 
Rechte (Berlin, 1892); Allgemeine Staatslehre (Berlin, 1900: рос. пер. —  Общее учение о 
государстве, С П б, 1903); Ausgewählte Schriften und Reden, Bd. 1—2 (Berlin, 1911).

c. 20 ...з  польських матеріалів для Хмельниччини він знає тільки збірку “Па
мятников” К иїв[ської] комісії... —  матеріали про Хмельниччину видавалися підбірка
ми в трьох томах цього видання, див.: Памятники, изданные Временной комиссией для 
разбора древних актов при Киевском, Волынском и Подольском генерал-губернаторе. —
К ., 1 8 4 5 -1 8 4 7  (2 -е  вид.: 1 8 9 7 -1 8 9 8 ) .  —  Т. 1 - 3 .

...хотячи опертися на надрукованім там дневнику переяславських перегово
р ів ... —  найкраще хід переговорів у Переяславі висвітлений у московських статейних 
списках у виданні документів, підготовлених до друку російським істориком Г.Карповим, 
див.: Акты, относящиеся к истории Ю жной и Западной России. —  С П б, 1878. —  
Т . X : Переговоры об условиях соединения Малороссии с Великою Россиею (1 6 5 3 — 
1 654). —  С. 2 1 5 -2 3 3 .

...в ін  замість використати можливо докладно бодай се джерело, посилається 
на статтю проф. Єфнменкової, яка “признает приезд послов актом международ
ного признания нового государства ”... —  український історик Олександра Єфименко 
у виданому друком у 1906 р. популярному виданні “История украинского народа” дещо 
інше трактує Переяславську раду, пишучи про приєднання України до Росії, що відбулося 
у формі надання царської милості, див.: Ефименко А . История украинского народа. —  
С П б, 1906. —  Вып. 2. —  С. 241; див. також: Кравченко В . Концепції Переяслава в 
українській історіографії / /  Переяславська рада 1654 року (Історіографія та досліджен
ня) /  Ред. кол. П.Сохань, Я.Дашкевич та ін. —  К., 2003 . —  С. 492 .

Величкові оповідання служать авторові дуже важною опорою для його виво
дів; він  і  починає свою працю цитатою з  нього, і  трактує його оповідання, як і  
ріжних інших українських літописців, не як культурно-історичні документи свого 
часу, а як правдиві джерела для історії Хмельниччини, і  то ще правно-держ ав
них фактів і  норм —  подібні закиди в довірі до “Історії русів” та “Величкових опові
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дань” робив М.Грушевський іншому історику Миколі Костомарову, який писав на тему 
Переяслава у другій половині X I X  ст. Очевидно, І.Розенфельд запозичив саме в 
М.Костомарова ці ідеї та концепції, слабо орієнтуючись в історичних джерелах з  цієї 
тематики, див.: Грушевський М . Історія України-Руси. —  К ., 1996. —  Т . 9 . —  Кн. 1. —  
С. 7 5 3 - 7 5 4 .

А  в  дійсності ми маємо тут тільки означення демаркаціонной лінії, котрої не 
мають на час перемнр я (до Зелених свят 1649р .)  переступати польські війська —
за підписаними 14 (2 4 )  лютого 1649 р. Богданом Хмельницьким пунктами перемир’я з 
поляками граничними межами визначалися річки Горинь —  з боку Волині, Прип’ять —  
з  боку Великого князівства Литовського та місто Кам’янець —  на Поділлі, див.: Трушев- 
ський М . Історія України-Руси. —  К ., 1995, —  Т . 8 . —  Ч. 3. —  С. 151, 154. Після 
Зборівської кампанії та підписання угоди в серпні 1649 р. козацька територія значно 
зменшилася: “відтято північно-західну частину Київського воєводства (повіт Овруцький 
і частину Житомирського —  сливе ціле київське Полісся), Північну Сіверщину і ту 
частину Поділля й Волині, що захоплювала козацькі пункти” (Там само. —  С. 214— 
215>.

с. 22 В  1648—1650~х р р . се було “військо його корол івсько ї] милості", яке 
шукало собі союзників і  протекторів, де могло, для піднятої боротьби з  режимом 
Корони, і  тільки поволі усвідомляло собі, що великі, ніколи не бувалі воєнні і  
народні сили і  всякі інш і ресурси дають йому зм огу і  обов 9язок ставити собі і  
реалізувати завдання ширші, принципіальніші —  у сучасній історіографії загалом 
приймається така оцінка Хмельниччини М.Грушевським, розбіжності виникають, коли 
гетьман та його оточення поставили на кін питання державності українських земель. С у
часні дослідники по-новому розставляють акценти, вважаючи, що вже на початку повс
тання (січень—березень 1648 р.) була сформульована ідея політичної автономії для коза
цького регіону. Після перемоги українського війська під Пилявцями восени 1648 р. Х м е
льницький прагнув встановити автономію під протекторатом польського короля для всієї 
козацької України ( Степанков В. Формування української державницької ідеї 1 6 4 8 — 
1649 років /  /  Марра mundi. Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з 
нагоди його 70-річчя. —  Львів, 1996. —  С. 465 , 471). А  на початку 1649 р. у перего
ворах з  польськими комісарами гетьман досить чітко сформулював програму створення 
власної держави в українських етнічних землях ( “по Львів, Холм і Галич”), див. також: 
Степанков В. С. Богдан Хмельницький і проблеми державності України /  /  Український 
історичний журнал. —  К., 1991. —  №  9. —  С. 115—126; №  11. —  С. 127—139; 
Ф едорук Я . Зовнішньополітична діяльність Богдана Хмельницького і формування його 
політичної програми: 1648—серпень 1649 рр. —  Львів, 1993; Його ж. Національна ідея 
Богдана Хмельницького в українській історіографії X I X —30-х  рр. X X  ст. /  /  Записки  
Наукового товариства ім. Шевченка. —  Львів, 1994. —  Т . 228 . —  С. 160—182; М и- 
цик Ю . Політичні концепції Б.Хмельницького: деякі аспекти реалізації /  /  Доба Богда
на Хмельницького. —  К., 1995. —  С. 2 5 —39.

с. 23—24 ...для  сучасників мав ріш уче значіння фактичний стан речей і  вла
сне самопочуття, потяг до самостійності українського громадянства, чи війська, а 
в  них акт 1654 р ., очевидно, не мав зовсім такого переломового характеру, якого 
надають йому ретроспективно дослідники. ..  —  сучасні дослідники вказують на пара
доксальну ситуацію: з  одного боку, Переяславська угода 1654 р. “належить до знакових 
подій, які істотно вплинули на хід суспільно-політичного, соціально-економічного і куль
турного розвитку українського народу”, а з  іншого —  це була “рядова подія в історії 
української дипломатії”, хоча її наслідки викликали “цивілізаційні соціо- та етнокультур
ні зміни” (В ід  редакційної колегії / /  Переяславська рада 1654 року (Історіографія та 
дослідження) /  Ред. кол. П.Сохань, Я.Дашкевичта ін. —  К ., 2003 . —  С. V I).
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с. 24  П оглядові пок[ійного]проф . Сергеевича, що се сполучення було персо
нальною унією , він противставляє насамперед аргумент ак[адеміка] Дьяконова, 
що се сполучення має характер вічний.,. — Сергеевич Василь (1 8 3 2 —1910) —  ро
сійський історик, професор Київського, Харківського, Московського (у 1871—1872 рр.) 
та Санкт-Петербурзького (у 1872—1910 рр.) університетів, член Державної Думи. Вче
ний започаткував у російській історіографії вивчення юридичного змісту Переяславської 
угоди 1654 р. Приймаючи гіпотезу про персональну унію України та Росії відповідно в 
особах гетьмана Богдана Хмельницького та царя Олексія Михайловича, він вважав дій
сним союз, поки триватиме “сімейна лінія Олексія Михайловича”. Ц е положення отри
мало особливий відгук в українській історіографії, див.: Брехуненко В. Переяславська 
рада 1654 року в російській історіографії / /  Переяславська рада 1654 року. —  С. 6 3 0 — 
63 2 ). М.Грушевський постійно слідкував за творчістю Василя Сергеевича, рецензуючи 
його праці, і врешті присвятив постаті цього історика некролог, див. останню публікацію 
з коментарями А.Фелонюка: Грушевський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 2007 . —  Т . 8: 
Серія “Історичні студії та розвідки (1 9 0 6 —1916)”. —  С. 5 6 8 —5 6 9 , 701—702.

Дьяконов М ихайло (1855—1919) —  історик права, професор історії російського 
права Дерптського університету, з 1905 р. —  професор Петербурзького політехнічного 
інституту, з  1912 р. —  академік Російської академії наук. Автор кількох фундаменталь
них праць: “Власть московских государей” (С П б, 1889); “Очерки из истории сельского 
населения в Московском государстве” (С П б, 1898). Учений з  точки зору історика права 
підтримав пануючий у російській історіографії погляд на “вічне підданство” України Москві 
на основі “статей Богдана Хмельницького”. З а  його правничою аріументацією, найкращий 
юридичний термін для такого союзу був “реальна унія”, див.: ГрушевськийМ. Переяслав
ська умова України з  Москвою 1654 року (передрук у  нашому виданні на с. 35—85).

У міжвоєнний період український правник Ростислав Лащенко аргументовано вка
зав на недоліки схеми Дьяконова: «реальна унія одпадає тим скорше, що не можна, при 
означенні змісту і розуму юридичнихзв яз/овміж Україною і Росією, що виникли в 1654 
році, центр ваги переносити з самого договору у повному його обсягу на “жалувану грамо
ту”, як це робить Дьяконов (і як це люблять робити взагалі російські вчені, принаймні 
більшість)», див.: Лащенко Р. Переяславський договір 1654 р. між Україною і царем 
московським / /  Переяславська рада 1654 року (Історіографія та дослідження) /  Ред. 
кол. П.Сохань, Я .Дашкевич та ін. —  К ., 2003 . —  С. 76.

Основні погляди обох учених з приводу Переяславської угоди 1654 р. викладені в 
працях: Сергеевич В. Лекции и исследования по истории русского права. —  С П б, 1894  
(наст, вид.: 1 8 9 9 ,1 9 0 3 ,1 9 1 0 ); Дьяконов М . Очерки общественного и государственного 
строя Древней Руси. —  Юрьев, 1907 (наст, вид.: С П б, 1908, 1910 ,1912).

Стаття Ол. Попова, написана з  того самого становища, зісталася д. Розенфе- 
льдові незвісною ... — див. коментар на с. 424.

с. 25 Більш е промовляє до розум у д. Розенфельдові погляд на становище 
України як васальне, розвинений особливо К орку новим і  в  меншій м ірі Сокольсь
ким, а новішими, часами підтриманий Слабченком і  Мякотиним — Корку нов М и 
кола (1853—1904) —  російський правознавець, соціолог, проф. Санкт-Петербурзького 
університету. Основні його роботи: “История философии права” (С П б, 1908); “О бщ ес
твенное значение права” (С П б, 1890); “Сравнительный очерк государственного права 
иностранных держав” (С П б, 1890); “Русское государственное право” (С П б, 1893); “Указ 
и закон” (С П б, 1894).

Сокольський Володимир (1 8 4 8 —?) —  російський історик права, приват-доцент у 
Київському університеті (1869—1871), проф. Демидовського юридичного ліцею (з  1874 р.), 
проф. Новоросійського університету ( з  1892 р .). Основні його праці: “Beitrag zur Lehre 
von den Eigentmnsverbrechen nach der Uloschenie des Zsaren Alexei Michaiłowitsch” (Dorpat,
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1868); “Главнейшие моменты в истории повального обыска”, диссертация на степень 
магистра по истории русского права (К ., 1871); “О  нарушениях уставов монетных”, дис
сертация на степень доктора (К ., 1874); “Пособие при изучении внешней истории римс
кого права” (Ярославль, 1876); “Краткий учебник русского государственного права” 
(О десса, 1890); “Очерк истории русского права” (С П б, 1906).

Оригінальність концепції В .Сокольського полягала в тому, що за його висновками 
“васальна” Україна після 1654 р. жила за своїм власним правом, а не дарованим російсь
ким монархом, як це було у випадку з  інкорпорованими внаслідок воєн Польщею та Ф ін
ляндією (детальніше див.: Гру шевський М . Переяславська умова України з Москвою 
1654 року (передруку нашому виданні на с. 35—85).

Слабченко Михайло (1 8 8 2 —1952) —  український історик та правник, доцент О де
ського університету (1919 р.), проф. Інституту Народної Освіти (1 9 2 0 —1929), академік 
Всеукраїнської академії наук (з  1929 р.). Репресований у кінці 1929 р. Основні праці: “Ма
лорусский полк в административном отношении: историко-юридический очерк” (1909), 
“Опыты по истории права Малороссии” (1911); “Протокол отпускных писем за гетмана 
Д. Апостола 1728 г.” (1913); “Центральные учреждения Украины X V II— XVIII ст.” (1918); 
“Про судівництво в Україні” (1920); зокрема, капітальна праця “Господарство Гетьман
щини X V II—X V III ст.”, т. I—IV (1 9 2 2 —1928), а також “Соціально-правова організа
ція Січі Запорозької” (1927) й “Паланкова організація Запорозьких Вольностів” (1929).

Основні роботи цих учених, які висунули чи підтримали теорію васальства, див.: Со
кольский В. В. Краткий учебник русского государственного права. —  Одесса, 1890; Кор- 
кунов Н М . Русское государственное право. —  С П б, 1893. —  Т. 1; Слабченко М .Е. 
Малорусский полк в административном отношении: историко-юридический очерк. —  Одесса, 
1909; Його ж. Щ е до історії устрою Гетьманщини X V II—XV III ст. 3  приводу заміток 
М.П.Василенка / /  Записки Н Т Ш . —  Львів, 1913. —  Т. С Х Ѵ І. —  Кн. IV. —  С. 6 9 -  
79. Про погляди російського історика Венедикта Мякотина див. коментар на с. 424.

...ст. І и  ст. IX Берлинского трактата 1878г. ... — цей договір був підписаний 1 
(13) липня 1878 р. за результатами російсько-турецької війни 1877—1878 рр. З а  пер
шою статтею Берлінського договору, Болгарія оголошувалася автономним князівством, 
виборного голову якого затверджував турецький султан зі згоди великих держав. З а  де
в’ятою статтею договору, Болгарія мала виплачувати Туреччині щорічну данину, відпові
дно до середньої дохідності князівства. У 1908 р. Болгарія оголосила себе незалежною 
державою, а загалом Берлінський трактат зберігав свою силу до Балканських воєн 1912—
1913 рр.

с. 26 Б ез довго ї аргументації відкидає він також гадку проф. Єфименкової, 
що Україна була під протекторатом М оскви... — український історик Олександра 
Єфименко висловлювала різні погляди на Переяславську угоду 1654 р., див. коментар на
с. 425

с. ЗО ...навіть коли його довірені люди — в  тім роді, як арх[ієпископ]Л азар  
Баранович, вказували на те, що ся політика іде врозріз з  настроями і  бажаннями 
народу— Баранович Лазар (бл. 1620—1693) — український церковний, політичний і 
літературний діяч другої половини X V II ст. Ректор Києво-Могилянської колегії (1650), 
у 1657 р. висвячений на чернігівського і новгород-сіверського єпископа, з  1668  р. —  на 
архієпископа; у  1657, 1659—1661, 1670—1685 рр. —  місцеблюститель Київської мит
рополичої кафедри. В церковних справах проводив політику орієнтації на Москву, проте 
не погодився вийти з-під юрисдикції Константинопольського патріарха і висвятитися на 
митрополита у Москві.

У 1671 р. надрукував збірку поезій польською мовою “Lutnia Appollinowa”. Опублі
кував збірки проповідей “Меч духовний” (1 6 6 6 ,1 6 6 8 ), “Труби словес проповідних” (1674, 
1679). У 1676 р. видав релігійно-полемічний трактат “Nowa Miara Stary wiary”.
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Н е спинялося навіть перед простою пресією, страхом збройної розправи (як  
на Переяславській рад і 1659р .) ... — під тиском 4 0 -тисячного московського війська 
на чолі з князем ОЛрубецьким, що окупувало Лівобережжя, 17 (2 7 )  жовтня 1659 р. 
гетьман Ю рій Хмельницький підписав нові “Переяславські статті”, що помітно звуж у
вали повноваження гетьмана, якого не можна було вже обирати без дозволу царя, а також 
були заборонені зовнішні дипломатичні стосунки. Московські воєводи сіли в Києві, П е 
реяславі, Ніжині, Чернігові, Брацлаві, Умані, Київська митрополія підпорядковувалася 
Московському патріархатові.

. ..що зверхня сторона договірного порядку додержувалася весь сей час, до  
1708р . А ле се була чисто формальна, юридична законність, оформленість, а не 
лояльність, В  згаданім екскурсі Покровського сей характер московської політики 
друго ї половини X V II  в, освітлений краще... — цитовані фрагменти взяті з його 
першої великої серійної праці дореволюційного періоду: Покровский М .Н ., при участии 
Н. М. Никольского, В.НСторожева. Русская история с древнейших времен. —  М., 1911. —  
Т. III. Див. також російськомовну рецензію: Грушевський М. [Рец. на:] Розенфельд И .Б . 
Присоединение Малороссии к России (1 6 5 4 —1793). Петроград, 1915. стр. 4+191 / /  
Голос минувшего. Журнал истории и истории литературы /  П од ред. С .П .Мельгунова и 
В.И.Семевского. —  М ., 1916. —  №  7 —8. —  Июль-Август. —  С. 427 .

“Простого повторения истории Выговского теперь было мало”, — характе
ри зує Покровський московську політику 1 6 6 0 р. —  Покровський Михайло (1 8 6 8 — 
1932) —  російський історик, діяч більшовицької партії. Випускник Московського уні
верситету, учень проф. П.Виноградова, В.Ключевського. Після революції став засновни
ком марксистської школи в російській історіографії. У різні роки керував Комуністичною 
академією, Інститутом історії А Н  С Р С Р , Інститутом червоної професури, з  1929 р. —  
академік А Н  С Р С Р . Після смерті його погляди зазнали нищівної критики з боку сталіні- 
стів за “вульгарний соціологізм та антимарксизм”. Основні праці вченого: “Русская исто
рия с древнейших времен” в 5-ти томах (1910—1912); “Очерк истории русской культу
ры” (ч. I, 1914); “Русская история в самом сжатом очерке” (1920 ); “Борьба классов и 
русская историческая литература” (1923); “Очерки русского революционного движения” 
(1924); “Царская Россия и война” (1924); “Внешняя политика России в X X  в.” (1926). 
Кілька монографій написано про нього та його школу: Соколов О .Д \ М.Н.Покровский и 
советская историческая наука. —  М ., 1970; Чернобаев А .А . “Профессор с пикой”, или 
Три жизни историка М.Н.Покровского. —  М ., 1992.

с. 3 4  Зруйнування С ічі проходить “безъ всякого протеста ” (в  нотці фальшо
вана піснь з  Ріґельмана) — йдеться про пісню з назвою “Нещасливий козаченько без 
долі вродився”, яку помістив у своїй праці О.Ріґельман без жодних коментарів ( Ригель- 
ман О. Летописное повествование о Малой России. —  М ., 1847. —  Кн. 6. —  Глава 
X X X V : О  сложении и упразнении чина хетманского [sic] и о учреждении вместо оного 
правления Малороссийской колегии, и о прочем. —  С. 35; див. також перевидання: Ріґе- 
льман О .І. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі /  Вст. ст., 
упор, та примітки П .М .С аса, В .О.Щ ербака. —  К., 1994. —  С. 6 8 6 .

...уж е в  1781 г. в  докладе Екатерине Румянцев с удовлетворением мог конста
тировать, что “древность не оставила здесь никаких следов ”—  документ опубліко
ваний, див.: Кистяковский А . Ф. Доклад графа П.А.Румянцева Императрице Екатери
не II 1781 года / /  Киевская старина. —  К., 1884. —  №  12. —  С. 6 9 3 —703. Цитата в 
контексті повністю звучить таким чином: “Древность не оставила зд+сь никакихъ слѣдовъ, 
кроме, что за польскаго владенія присвоенъ ей законъ, называемый Статутомъ, и что по 
соединенію ея с Россіею, оной ей былъ подтвержденъ” (Там само. —  С. 6 9 3 ) .

.. .д. Розенфельд знайомить між іншим з  знайденим ним в бібліотеці Держ ав
н ої Ради оригіналом “Экстракта из Малороссийских п рав” за підписом А .Б ез-
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бородька, —  д . Розенфельд виводить його дату, 1767р ., і  призначення —  бути 
додатком до “наставления” депутатові малоросійської колегії Наталіну—  у 1766 р. 
починаються кодифікаційні роботи в Російській імперії. Була створена комісія для розробки 
нового Уѵоження, оскільки діючим було Соборне Уѵоження 1649 року. Від України до скла
ду кодифікаційної комісії ввійшли представники старшинсько-шляхетської верхівки. Депу
тати одержали наказ добиватися визнання дворянського стану української панівної верстви 
та розширення їхніх станових прав і переваг. Найповніше ці прагнення викладені в збірнику 
“Екстракт малоросійських прав”, який склав член Генерального суду, в майбутньому канц
лер уряду Катерини II, Олександр Безбородько (1747—1799) у 1767 р. Збірник призна
чався для Д.Натальїна, обраного депутатом комісії від Малоросійської колегії.

“Екстракт малоросійських прав” сформований з  норм державного, адміністративно
го та процесуального права. Д о збірника входять вступ, 17 розділів і додатків копій най
важливіших юридичних актів. Як джерело це видання заслуговує на особливу увагу тому, 
що в ньому був зібраний значний юридичний матеріал, починаючи від королівських, кня
зівських і царських договорів, грамот та указів і закінчуючи гетьманськими універсалами, 
витягами із збірників магдебурзького права, статутів Великого князівства Литовського і 
судової практики. Всі норми викладені в хронологічному порядку прийняття юридичних 
актів. Збірник твердо відстоює позицію збереження автономії права України. Повна влас
ність на землю і неповна на селянина, права й привілеї в обов'язках перед державою —  
такий зміст розділів про становище панівної верстви.

“Екстракт малоросійських прав” 1767 р. цінний тим, що дає змогу простежувати 
розвиток окремих інститутів державного, адміністративного, фінансового, цивільного, кри
мінального і процесуального права упродовж майже двох століть. Збірник допомагає глибше 
зрозуміти суть права України з  моменту договору 1654 р. до запровадження тут кріпосно
го права та ліквідації української державності. Після розпуску комісії “Екстракт малоро
сійських прав” О.Безбородька був переданий до архіву Сенату, де з  ним ознайомився 
І. Розенфельд.

Пізніший “Екстракт” 1786р ., поданий М [иколою]Пр[окоповичем]Василен- 
ком, він уважає доповненою новими матеріалами редакцією сього колезького екс
тракту 1767 р . Документ дійсно дуже важний, який повинен бути використа
ний дослідниками Гетьманщини—  1786 р., після введення в Україні загальноімперсь- 
кого адміністративно-територіального поділу, в канцелярії Малоросійської експедиції 
Сенату був розроблений новий збірник, основою якого були —  “Екстракт малоросійсь
ких прав”, “Учреждение об управлении губерниями” 1775 р. та інші загальноросійські 
акти, прийняті в 1767—1786 рр. Новий збірник отримав назву “Экстракт из указов, 
инструкций и учреждений”. Д о  нього входили як норми українського, так і норми загаль- 
норосійського законодавства з перевагою останнього. Видання було затверджене Сена
том і розіслане в міста України для практичного застосування.

Публікацію цього та інших правових документів Гетьманщини, здійснених Мико
лою Василенком, див.: Василенко Н .П . Экстракт из указов, инструкций и учреждений с 
разделением по материям на 19 частей. Собрано в правительствующем сенате по малорос
сийской экспедиции 1786 года. —  Чернигов, 1902 ( =  Материалы для истории экономи
ческого, общественного и юридического быта старой Малороссии, издаваемые Н .П .В а
силенко. —  Т. 2 ).

М/С

Переяславська умова України з Москвою 1654 року» Статті й тексти
Вперше опублікована в Києві в 1917 р. Часопис Союзу Визволення України у номері 

від 26  серпня 1917 р. повідомляє про вихід друком цього видання в Україні (Вісник СВУ. —  
Відень, 1917. —  26  серпня. —  С. 558). У тому ж 1917 р. виходить у світ друге видання,
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а в 1918 р. —  третє видання без змін у друкарні Петра Барського. У 1991 р. О.Копиленко 
подав цю працю М.Грушевського з  невеликим коментарем у  збірнику праць: ГрушевськийМ. 
Хто такі українці і чого вони хочуть. —  К ., 1991. —  С. 5 3 —94 , 2 3 9 —240 . Останнє 
видання вийшло у 20 0 3  р. у збірнику матеріалів та статей, присвячених Переяславській 
раді 1654 року: Переяславська рада 1654 року (Історіографія та дослідження) /  Ред. 
кол. П.Сохань, Я .Дашкевич та ін. —  К ., 2003 . —  С. 5 —54. Видання підготовлене з  
мовною редакційною правкою за правилами О.Рибалка, прийнятими в Інституті україн
ської археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського Н А Н  України для видання 
50-томного зібрання творів М.Ірушевського.

Публікується за виданням: ГрушевськийМ. Переяславська умова України з М оск
вою 1654 року. Статті і тексти / /  Переяславська рада 1654 року (Історіографія та дослі
дження) /  Ред. кол. П.Сохань, Я.Дашкевич та ін. —  К ., 2003 . —  С. 5 —54.

Московське заслання М.Грушевського 1916—1917 рр. завершувалося епохальними 
подіями. Революційні події початку 1917 р. зруйнували підвалини Російської імперії, від
булося відречення імператора Миколи II та загалом династії Романових від влади, а отже, 
фактичне проголошення Росії республікою. Україна в такій ситуації отримувала шанс на 
самостійне визначення свого статусу вперше від часу Переяславської угоди 1654 р.

З  українських інтелектуалів М.Грушевський чи не єдиний зрозумів важливість істо
ричної інтерпретації цієї події в українсько-російських відносинах для майбутніх взаємин 
обох народів (див, також роботу: Пічета В. Прилучення України до Москви в московсь
кій історичній літературі / /  Ш лях. —  К ., 1917. —  №  5 —6. —  С. 8 7 —101). Хоча й до  
цього часу він мав публікації на цю тему, де оглядав літературу предмета, писав про П е
реяслав у своїх популярних працях та синтезах (так, у 1904 р. вийшла його праця, при
свячена ювілею під назвою “2 50  літ”, див. останню публікацію: ГрушевськийМ . Твори: 
У  50  т. —  Львів, 2 0 0 2 . —  Т . 1: Серія “Суспільно-політичні твори (1 8 9 4 —1 9 0 7 )”. —  
С. 2 3 6 —2 4 0 ), однак у  1917 р. він вирішив ще раз повернутися до цієї теми. Тому його 
першою великою історичною публікацією після повернення в Україну в березні 1917 р. 
була “Переяславська умова України з  Москвою 1654 року. Статті й тексти”. Про її важ
ливість для сучасників можуть свідчити три перевидання численними накладами впро
довж 1917—1918 рр., у важкі роки становлення Української держави.

Наприкінці 20 -х  років X X  ст. М.Грушевський ще раз повернувся до теми П ереяс
лавської умови 1654 р. на сторінках дев’ятого тому “Історії України-Руси” (Т . IX . —  
Кн. 1. —  С. 751—7 6 9 , 8 6 5 —8 6 9 )  та в окремій джерелознавчій статті (ГрушевскийМ . 
К истории Переяславской Рады 1654 года / /  Доклады Академии наук С С С Р . —  Л е 
нинград, 1929. —  С. 2 9 9 —305). У ній М.Грушевський видав знайдені в Москві його 
учнями В.Євфимовським та В.Юркевичем списки приведених до присяги старшин і ко
заків у Переяславі безпосередньо після ради. Нові джерельні матеріали дали змогу зроби
ти висновки про нерівномірність та слабкість представлення козацької старшини, козаків 
та шляхти на Переяславській раді 1654 р. та про неоднозначне ставлення українців до  
цього зовнішньополітичного кроку гетьмана Богдана Хмельницького.

Погляди М.Грушевського на Переяславську умову 1654 р. дискутувалися та творчо 
інтерпретувалися у  багатьох розвідках на цю тему В ’ячеслава Липинського, Андрія Яковлі- 
ва, Льва Окіншевича, Ростислава Лащенка, Олександра Оглоблина та ін. Останній 350- 
літній ювілей цієї події був зустрінутий численними публікаціями, найважливіші з  них: 
Переяславська рада 1654 року (Історіографія та дослідження) /  Ред. кол. П.Сохань, 
Я.Дашкевич та ін. —  К., 2003; Переяславська Рада очима істориків, мовою документів /  
Упор. О.І.Гуржій, Т.В.Чухліб. —  К., 2003; Чухліб 77 Переяслав 1654 року та проблема 
міжнародного утвердження Українського гетьманату. —  К., 2003; БрехуненкоВ. Москов
ська експансія і Переяславська рада 1654 року. —  К., 2005; Горобець В. “Волимо царя 
східного...” Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава. —  К., 2007.
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Детальніше про погляди М.Грушевського на Переяславську угоду 1654 р. писали 
такі вчені: Basarab J. Pereiaslav 1654: A  Historiograhical Study. —  Edmonton, 1982. — 
S. 129—133; М ельник Л. Переяславсько-московський договір 1654 р. в оцінці М.Гру
шевського /  /  Осягнення історії. Збірник на^к. праць на пошану проф. Миколи Коваль
ського з нагоди 70-річчя. —  Острог; Нью-Йорк, 1999. —  С. 3 6 9 —376; Кравченко В. 
Концепції Переяслава в українській історіографії /  /  Переяславська рада 1654 року (Іс
торіографія та дослідження). —  С. 4 9 4 —498; Ясь О. Образи Переяслава в українській 
історіографії академічної доби (початок X I X —кінець 80-х  років X X  століття) / /  Пере
яславська рада 1654 року (Історіографія та дослідження). —  С. 5 5 0 —563; Федорук Я, 
Українсько-московська угода 1654 р. в історико-правових дослідженнях кінця X IX — 
початку 50-х  pp. X X  ст. / /  Україна в Центрально-Східній Європі. —  К ., 2004 . — 
№  4. —  С. 4 1 5 -4 1 7 .

с, 35 М оя бібліотека зісталася у  Л ьвові, матеріали, котрі я почав підбирати 
наново, лежать у  М оскві; я засипаний тепер іншою роботою —  М. Гру шевському в 
досить скрутних обставинах довелося працювати над цим виданням. Перша світова війна 
застала його в Карпатах у с.Криворівні, де він відпочивав. Учений не міг повернутися до 
Львова, до своєї бібліотеки, оскільки головне місто Галичини швидко було захоплене ро
сійськими військами. Повернувшись до Києва через два місяці, в листопаді 1914 р., до
рогою через Відень та Італію, М.Грушевський був арештований та відправлений на за
слання, що тривало в Симбірську, Казані та Москві близько двох років. Сприятливіші 
обставини для наукової та публіцистичної праці відкрилися у Москві, хоч історик перебу
вав і під наглядом поліції (див.: Грушевський М . Спомини / /  Київ. —  К ., 1989. — 
№  8. —  С. 106—128; детальніше про його перебування в Москві під час заслання див.: 
М ельниченко В. Михайло Грушевський: “Я оснувався в Москві, Арбат 5 5 ”. —  М., 
2005; Його ж. Тарас Шевченко и Михайло Грушевський на Старому Арбаті. —  М., 
2 0 0 6 ) . Коли повертався в Україну 11 березня 1917 р., у поїзді, в якому він їхав, виникла 
пожежа, внаслідок якої були втрачені книги, цінна колекція стародруків, недавні рукопи
си. Очевидно, М.Грушевський врятував рукопис статті про Переяславську умову, встиг
нувши витягти її з палаючого вагона, адже ця праця вийшла друком у Києві однією з 
перших після його повернення в Україну в 1917 р.

с. 38 ...в ід  часів Ю .Хмельницького, потім, як затерлася пам'ять про зміст 
П ереяславської умови, а поширилися нові “статті”, видрукувані й  розіслані по 
Україні царським правительством 1657р . —  очевидно, щодо року тут помилка, адже 
за змістом йшлося про сфальшовані московським урядом у 1659 р. березневі статті, які 
були прийняті гетьманом Ю рієм Хмельницьким 17 (2 7 )  жовтня 1659 р. на раді у Пере
яславі.

с. 4 3  Так пише про се в своїм справозданні московський посол К  и кін — 
Василь Кикін (Р—1676 р.) —  російський дипломат, стольник, виконував важливі дип
ломатичні та розвідувальні доручення російського уряду в Україні під час гетьманування 
Богдана Хмельницького, Івана Виговського та ін. гетьманів. Уперше з ’являється в Укра
їні саме в посольстві боярина Василя Бутурліна, який очолював російську делегацію на 
Переяславській раді у січні 1654 р. Після Переяславської ради брав участь у прийнятті 
присяги цареві у Київському полку, див.: Грушевський М . Історія України-Руси. —  К.,
1996. —  Т. IX . —  Кн. 1. —  С. 7 4 4 - 7 4 6 ,  7 6 7 - 7 6 9 .

с. 4 5  А ле московський уповноважений, кн [язь] Трубецькой, зрадливим спо
собом постарався заманити до свого табору гетьмана з  старшиною і, маючи їх в 
своїх руках, примусив зложити присягу цареві на статтях, мовляв, Б .Х м ель
ницького, з  ріжиими новими московськими додатками — спершу гетьманське посо
льство запропонувало проект договору, базований на т.зв. березневих статтях 1654 р. з
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деякими змінами. У  них йшлося про приєднання до Гетьманщини північної Чернігівщини, 
заборону московським воєводам втручатися у внутрішні справи, право гетьмана на дип
ломатичні стосунки з іншими державами (опубліковано за московською копією: Источ
ники малороссийской истории, собранные Д.Н.Бантыш-Каменским. —  Ч. I. —  М ., 
1858. —  С. 102—103). Проте КН. ОЛрубецькой запросив самого гетьмана Юрія Хмель
ницького до себе в табір для підписання угоди. 17 жовтня 1659 р. відбулася неповна 
генеральна військова рада, за відсутності правобережних полковників. В оточенні 40 -  
тисячного російського війська Ю.Хмельницький знову був обраний гетьманом та змуше
ний підписати новий договір, нібито за березневими статтями 1654 р. Договір містив 
також 19 додаткових статей, які серйозно обмежували права Гетьманщини: гетьман не 
мав права вести самостійну зовнішню політику; українські залоги виводилися з Білорусі; 
козацька рада не могла без згоди царя переобрати гетьмана; без ради гетьман не міг при
значати і звільняти полковників і генеральну старшину; київський митрополит мав визна
ти зверхність московського патріарха; московські воєводи засіли, крім Києва, також у 
Переяславі, Ніжині, Чернігові, Умані, Брацлаві (Акты, относящиеся к истории Ю жной 
и Западной России. —  С П б, 1863. —  Т. IV .—  С. 2 6 3 —2 7 4 ). Але восени 1660 р. 
Юрій Хмельницький, опираючись на широку підтримку старшини та населення, обуре
них поведінкою росіян, розірвав союз з  московським царем та уклав новий договір з Річ
чю Посполитою, т.зв. Слободищенський трактат 1660 р. Також див. коментар на с. 429.

с. 4 6  ...уставляють той факт, що акти 1654 р , були умовою, договором між 
двома державами, що уставляв їх відносини на будуче. З  невеликими виїмками, на 
сім ґрунті стояли взагалі ті дослідники, яким доводилося спинятися на сім питанні. 
Ті ж, що виступали проти сього і  доводили, що договору не було, бо Україна проси
лася, мовляв, під руку московського царя, не ставлячи ніяких ум ов... —  договірний 
характер українсько-російського договору 1654 р. підтримували здебільшого українські до
слідники та російські історики-правники X I X —початку X X  ст. А  до другого ряду вчених, 
які приймали думку про відсутність договору і прийняття українців у підданство у 1654 р., 
належали переважно російські історики. Про розвиток поглядів російських учених на Пере
яславську умову 1654 р. у X IX —X X  ст. і про те, що такі погляди і тепер переважають серед 
сучасних російських дослідників, нещодавно написав у великій розвідці Віктор Брехуненко, 
акцентуючи на “складниках великодержавницької російської концепції”: Брехуненко В. 
Переяславська рада 1654 року в російській історіографії /  /  Переяславська рада 1654 року 
(Історіографія та дослідження). —  С. 6 0 5 —652. На тему Переяслава та російських планів 
на українські землі в історичному контексті див. також його монографію: Московська екс
пансія і Переяславська рада 1654 року. —  К., 2005.

с. 47 ...відкидаючи аргументи тих, які не добачали “договору” в акті об'єд
нання України з  М осквою, авторитетний спеціаліст державного права барон Н о- 
льде... — див. коментар на с 424.

...гадка Куліша, нібито “по духу московського самодержавія” договору бути 
не могло, розбивається договірним характером пізніших актів між М осквою і  
М алоросією... —  Пантелеймон Куліш виклав концептуально свою позицію у тритомно
му виданні: Отпадение Малороссии от Польши (1 3 4 0 —1654). —  М ., 1 8 8 8 —1889. —  
Т. 1—3. У цій роботі Куліш вкрай негативно оцінив історичну роль українського козацт
ва. У його зображенні Переяславську угоду з Росією у 1654 р. Богдан Хмельницький, 
“покозачений шляхтич”, будучи вороже налаштованим до Росії, прийняв як останній за 
сіб врятувати свою владу. Куліш категорично заперечував існування будь-яких статей чи 
умов у січні 1654 р. Нібито тільки в часах гетьманів Івана Виговського та Івана М азепи  
виникли в козацьких “крамольних” головах думки про якісь зобов’язання московського 
царя перед Україною. Детальніше погляди П.Куліша на Переяславську угоду див.: Крав
ченко В. Концепції Переяслава в українській історіографії /  /  Переяславська рада 1654



4 3 4 К О М Е Н Т А Р І

року (Історіографія та дослідження). —  С. 4 8 7 —488; Я сь О. Образи Переяслава в 
українській історіографії академічної доби (початок X I X —кінець 80 -х  років X X  століт
тя) / /  Переяславська рада 1654 року (Історіографія та дослідження). —  С. 5 4 5 —546.

с. 51 Українська людність однодушно огудила політику російського правите
льства при  нагоді вибору до К ом ісії улож енія 1767р ., в  своїх звісних наказах... —  
документацію для законодавчої комісії 1767 р. для українських земель видано в 1917 р., 
див.: Максимович Г А . Выборы и наказы в Малороссии в законодательную комиссию 
1767 г. —  Нежин, 1917. —  Т. 1. Про комісію для укладання нового законодавства в 
Україні за правління Катерини II писали багато вчених, див.: Багалей Д .И . К  истории 
Екатерининской комиссии для составления проекта нового уложения /  /  Киевская стари
на. —  К ., 1885. —  №  9. —  С. 1—30; Владимирский-Буданов М .Ф . Проекты Киевс
кой губернской канцелярии, представленные в Елизаветинскую и Екатерининскую зако
нодательные комиссии / /  Киевская старина. —  К., 1888. —  №  5. —  С. 3 7 —43; 7е- 
личенко И . В. Сословные нужды и желания малороссиян в эпоху Екатерининской комис
сии / /  Киевская старина. —  К ., 1890. —  №  8. —  С. 161—191; 1890. —  №  9. —  
С. 3 9 0 - 4 1 9 ;  1890. —  №  10. —  С. 9 4 - 1 2 2 ;  1890. —  №  11. —  С. 2 5 1 -2 7 2 ;  1890. —  
№  12. —  С. 4 7 1 -4 9 3 ;  1891. —  №  1. —  С. 7 3 - 9 7 ;  1891. —  №  2. —  С. 2 3 2 -2 5 4 ;
Дианин А . Малороссийское духовенство во второй половине X V III в.: по пунктам мало- 
российских депутатов, представленным в Екатерининскую комиссию для составления 
нового уложения / /  Труды Киевской духовной академии. —  К., 1904. —  №  8. —  
С. 5 8 9 —628; №  9. —  С. 109—159; М ельникЛ .Г  Склад депутації від України до комі
сії по складанню нового “Уложения” 1767—1768 рр. / /  Українська козацька держава: 
витоки та шляхи історичного розвитку. —  К., 1994. —  С. 7 0 —73; Когут3 . Російський 
централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини 1760—1830. —  К., 1996. 
(див.: Розділ V: Законодавча комісія 1767—1768 рр.: українські бажання і прагнення).

З в існ и й  український громадянин Політика,.. —  йдеться про Григорія Полетику 
(1 7 2 5 —1784) —  українського громадсько-політичного діяча, письменника. У 1767 р. 
був обраний депутатом у законодавчу комісію від шляхетства Лубенського полку. На 
засіданнях комісії виступав за автономний устрій Лівобережної України та права україн
ського шляхетства. Автор праць: “Сборник прав и привилегий малороссийского шляхет
ства”, “Записка, как Малая Россия во времена владения польского была разделена и о 
образе ее управления”, “Возражения на постановление Малороссийской колегии господи
ну депутату Д . Натальину” та деяких ін. Про нього писали: Лазаревский А . М . Частная 
переписка Григория Андреевича Полетики: 1750—1784 гг. / /  Киевская старина. —  К., 
1893. —  №  3. —  С. 4 9 3 - 5 2 7 ;  №  4. —  С. 9 8 -1 1 9 ;  №  5. —  С. 2 0 9 - 2 2 7 ;  №  6. —  
С. 4 9 1 - 5 0 6 ;  №  10. —  С. 112-123; №  11. —  С. 2 9 8 -3 1 6 ;  1894. —  №  4. —  С. 128— 
145; №  6. —  С. 4 9 6 -5 1 3 ;  №  10. —  С. 111-135; 1895. —  №  5. —  С. 2 3 9 - 2 6 2 ;  
№  6. —  С. 3 5 0 —366; №  7. —  С. 8 5 —99; Литвинова Т.Ф . Козацька проблематика у 
боротьбі Г. Полетики за українські історичні права /  /  Запорозьке козацтво в пам’ятках 
історії та культури. —  Запоріжжя, 1997. —  С. 182—186; Kohut Z . A  gentry democracy 
within an autocracy: the politics of Hryhorii Poletyka (1723—1784) / /  Harvard Ukrainian 
Studies. —  Harvard, 1980. —  V . 3—4. —  P. 5 0 7 —519; Литвинова Т.Ф . Суспільна 
думка України другої половини X V III—першої половини X IX  ст.: Григорій та Василь 
Полетики /  Автореф. дис. ... канд. іст. наук. —  Дніпропетровськ, 1992.

с. 5 8  К оли б доконче хотіти підвести ті відносини, в  яких вона жила по 
з 9єднанні з  М осковською державою, під якусь з  прийнятих сучасною юридичною  
наукою форм держ авних сполучень, то я  б  також уважав їх  найближ чими до 
васальства —  як  се приймають понайбільше й  сучасні дослідники (К оркунов, 
Сокольський, Мякотин, П окровський, Слабченко... —  про погляди цих учених на 
васальство, до якого схилявся і сам М.Грушевський, див. коментарі на с. 424, 427—429.
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...як-от відносини Б олгарії до Туреччини, уставлені Берлінським трактатом 
1878р . —  див. коментар на с. 428. м.к.
З  починів українського соціалістичного руху. Начерки і фрагменти

Публікується за виданням: Гру шевський М . З  починів українського соціялістичного 
руху. Начерки і фрагменти /  /  3  починів соціялістичного руху. Мих[айло] Драгоманов і 
женевський соціялістичний гурток /  Зладив М.Грушевський. —  Wien, 1922 ( — Documents 
pour servir a l’histoire du mouvement social en Ukraine. Dragomanov et le groupe socialiste de 
Geneve). —  C. 5 —102. Оригінал зберігається у: Центральний державний історичний 
архів України в м. Києві (далі —  Ц Д 1А К  України). —  Ф . 1235, on. 1, спр. 188, арк. 2 — 
286 . Автограф.

Крім праці М.Грушевського до збірника увійшли Драгоманове «Переднє слово [до  
“Громади”]» 1878 р. (с. 103—150), укладена М.Драгомановим, М .Павликом і С .П одо- 
линським «Програма “Громади”» 1880 р. (с. 150—152), спогади Е .Бернштайна про 
М.Драгоманова і С.Подолинського (с. 153—161), статті М.Драгоманова “Малоруський 
інтернаціоналізм” (с. 161—168) і “Нації Східньої Европи та інтернаціональний соція- 
лізм” (с . 16 9 —183), роботи С.Подолинського «Соціялізм, нігілізм та тероризм. Відпо
відь “Старому російському соціялістови”» (с. 184—185) та “Людська праця і єдність 
сили” (с. 1 8 6 —2 0 6 ) , два листи С.Подолинського до К.Маркса (с. 2 0 7 —2 0 8 )  та два 
листи Ф.Енгельса до К.Маркса з  приводу статті С.Подолинського “Людська праця і 
єдність сили” (с. 2 0 9 —211).

У сучасній науковій літературі історія українського соціалістичного руху, зокрема, 
роль у ньому М.Драгоманова, описана в: Hornowa Е. Ukraiński obóz postępowy і jego 
współpraca z polską lewicą społeczną w Galicji 1876—1895. —  Wrocław; Warszawa; Kraków, 
1968; Himka J.-P . Socialism in Galicia. The Emergence of Polish Social Democracy and 
Ukrainian Radicalism (1 8 6 0 —1890). —  Cambrige (M ass.), 1983; Najdus W. Polska Partia 
Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska 18 9 0 —1919. —  Warszawa, 1983; Круглашов А . 
Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова. —  Чернівці, 2000; Грицак Я. 
Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1 8 5 6 —188 6 ). —  К ., 2 0 0 6 .

с. 87 Укр[аїнський]соціологічний]інститут не залишить роботи коло приго
тування до систематичного видання важнішої літератури... —  цей задум залишився 
незреалізованим. Український соціологічний інститут, що був заснований М.Грушевським 
за участю членів Української партії соціалістів-революціонерів восени 1919 р. у Відні й 
видав до 1921 р. вісім томів праць (зокрема, М.Грушевського, П.Христюка, М .Л о- 
зинського, В.Старосольського), надалі зіткнувся з  проблемою нестачі фондів і браком 
достатньої кількості кваліфікованих працівників. Після переїзду в 1924 р. М.Грушевського 
і П .Христюка до У С Р Р  перестав існувати. План М.Грушевського організувати діяль
ність Українського соціологічного інституту в Києві у рамках Всеукраїнської академії 
наук (В У А Н ) наштовхнувся на протидію з  боку Інституту марксизму-ленінізму й був 
реалізований тільки частково. У середині 1930-х років соціологічні дослідження в Україні 
повністю припинилися на тридцятиліття.

с. 88 ...перерваніупадком галицького народовства в серед[ині] 1860-х р р . —
твердження М.Грушевського про занепад у той час у Галичині народовецького руху, що 
був зорієнтований на доведення національної самобутності поділеного імперськими кор
донами українського народу, помилкове. Учений, очевидно, переносив на Галичину над
дніпрянську схему розвитку українського руху. Якщо на Наддніпрянщині український 
рух після Валуєвського циркуляра 1863 р. справді занепав, то в Галичині відбувалося 
його ідейне та організаційне формування. Про галицьких народовців 1860-х  років див.:
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Середа О. Громади ранніх народовців у Східній Галичині (60 -т і роки X IX  століття) / /  
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. —  Вип. 9: Ю вілей
ний збірник на пошану Ф еодосія Стеблія. —  Львів, 2001. —  С. 3 7 8 —392; Й ого ж. 
Формування національної ідентичності: ранні народовці у підавстрійській Східній Галичині 
(1 8 6 0 —1873) /  Автореф. дис. ... доктора філософії (P h .D .)  зі спеціальності історія. —  
Будапешт, 2003 . —  36 с.

С. 8 9  . .  .замітний особливо Мелітон Бучинський з  Станіславова... —  Бучинсь-  
кий Мелітон Осипович (1847—1903) —  адвокат, громадський діяч, фольклорист та етно
граф. Народився в с.Криве (нині село Підволочиського р-ну Тернопільської обл.) в сім’ї 
священика. П ід час навчання у м.Станіславі (нині м.Івано-Франківськ) у 1860-х  рр. 
належав до народовської громади, брав участь у виданні рукописного часопису “Зірка”. 
Вищу освіту здобув у Львівському й Віденському університетах (1 8 6 3 —1873). Деякий 
час працював у судових установах Галичини, а в травні 1885 р. відкрив адвокатську кан
целярію у Станіславі. Крім адвокатської практики захоплювався літературою та етногра
фією. У 1870-х  рр. брав участь у діяльності “Січі” у Відні (у 1 8 6 9 —1871 рр. —  голова 
товариства). Частина зібраних М.Бучинським фольклорних матеріалів увійшла до ви
дання: Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и 
М.Драгоманова. —  К ., 1874. —  Т . 1; 1875. —  Т . 2. —  Вып. 1: Песни о борьбе с 
поляками при Богдане Хмельницком. Листувався з М.Драгомановим: Переписка М и
хайла Драгоманова з Мелітоном Бучинським, 1871—1877. 3  портретами й факсиміліями 
кореспондентів /  Зладив М.Павлик. —  Львів, 1910 ( — Збірник Фільольоґічної секції 
Наукового товариства імени Шевченка. —  Т. X III). У 1880-х  рр. відійшов від радика
льно-соціалістичного руху й остаточно схилився на бік народовців. Член-засновник полі
тичного товариства народовців “Народна рада” (1885). Помер у м.Станіславі. Головний 
корпус рукописних матеріалів, пов’язаних з діяльністю М.Бучинського, зберігається у 
відділі рукописів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника Н А Н  
України (фонд 17).

П осередником з  Києвом до повороту Драгоманова служив головно Русо в, —  
чоловік дуже многосторонній і  енергійний ... —  Русов Олександр Олександрович 
(1 8 4 7 —1915) —  український земський статистик, фольклорист, етнограф, діяч Київсь
кої і Чернігівської громад. Народився в Києві в російській сім’ї. Вищу освіту здобув на 
історико-філософському факультеті Київського університету (закінчив у 1868 р .), пра
цював у Києві вчителем гімназії. В українське патріотичне середовище увійшов завдяки 
М.Драгоманову —  став членом Старої громади, згодом Південно-Західного відділу 
Російського географічного товариства. У 1875—1876 рр. видав у Празі двотомний “К о
бзар” Т.Ш евченка. Організатор земської статистики в Чернігівській, Херсонській, Х а 
рківській і Полтавській губерніях. У 1 899—1902 рр. завідував Статистичним бюро П ол
тавської губернії. Після примусового виселення з Полтави в 1902 р. переїхав до П етер
бурга, де працював у страховому товаристві. У 1909 р. повернувся на Україну і викладав 
статистику в Київському комерційному інституті. Автор численних наукових праць з  
економічної статистики. Помер у Саратові, куди був евакуйований під час Першої світо
вої війни. Дружина О.Русова —  Софія (1 8 5 6 —1940; походила з французько-шведської 
родини Ліндфорсів) —  педагог і громадський діяч, організатор і теоретик української 
національної освіти. Син Михайло (1 8 7 6 —1909) —  драгоманівець і прихильник еволю
ційного соціалізму.

Драгоманов виїздив у  свою офіціальну подорож на два роки  для приготовлен- 
ня для професури но всесвітній історії і  написання докторської дисертації—  насправді 
наукове відрядження М.Драгоманова за кордон тривало три роки (1 8 7 0 —1873). Він мав 
змогу слухати лекції багатьох європейських професорів, працювати в бібліотеках та архі
вах Берліна, Праги, Відня, Гейдельберга, Цюріха, Флоренції. Відповідно до інструкції,
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наданої магістру загальної історії М.Драгоманову Вченою радою Університету святого 
Володимира (1 8 7 0 ), основним предметом його занять була історія стародавнього світу, 
він мав ознайомитися з  методикою проведення історичних семінарій у німецьких універ
ситетах та Школі хартій у Парижі, вивчити колекції західноєвропейських музеїв. Реко
мендацію щодо відрядження за кордон М .Драгоманов отримав уже в студентські роки, 
до закінчення ним курсу навчання в університеті, від виконувача обов’язків екстраорди
нарного професора В.Я.Ш ульгіна. Характеризуючи студентів, науковою роботою яких 
він керував, професор зазначав, що М .Драгоманов “за обдаруваннями й хистом до само
стійної роботи, можливо, перевершує В.Авсеєнка, але поступається йому в здатності до 
безперервних, настійних наукових занять” (див.: Іваненко О .А . Українсько-французькі 
взаємини у сфері науки та освіти другої половини X I X —початку X X  ст. /  /  Український 
історичний журнал. —  К., 2008 . —  №  4. —  С. 151). Передбачення В.Шульгіна спра
вдилися. З а  кордоном М .Драгоманов не обмежився скрупульозними науковими пошука
ми. Він активно зайнявся суспільно-політичною діяльністю, пильно приглядався до проб
лем існування так званих державних і недержавних націй, до урядової політики і політич
них програм різних партій у соціальному та національному питаннях. Наукові праці, які 
почали в цей час з ’являтися з-під пера М.Драгоманова, мали значні публіцистичні наша
рування, а висновки часто-густо диктувалися світоглядно-ідеологічними уподобаннями 
автора (див.: М іщук Р.С. Сторінки великого життя / /  Драгоманов М .П . Вибране: “...мій 
задум зложити очерк історії цивілізації на Україні” /  Упорядник та автор історико-біо
графічного нарису Р.С.М іщ ук; примітки Р.С.М іщ ука, В.С.Ш андри. —  К., 1991. —  
С. 6 1 2 - 6 1 4 ) .

...ходив на лекції (особливо М омзена)... —  Моммзен Теодор (Т . Mommsen, 1817— 
1903) —  німецький історик античності, професор Лейпцизького ( з  1848), Цюріхського 
( з  1851), Бреславського (з  1854) і Берлінського університетів (1 8 5 8 —1903), лауреат 
Нобелівської премії (1 9 0 2 ). Автор понад 1500 праць з питань античного державного 
права, епіграфіки, хронології, метрології, літератури і лінгвістики. Всесвітню відомість 
Т .Моммзену принесла “Римська історія” (Т . 1—3. —  1854—1857; Т. 5. —  1883). Див.: 
Историография античной истории /  Подред. В.И.Кузищина. —  Москва, 1980. —  С. 103— 
106. Про вплив античних студій на формування світогляду М.Драгоманова див.: Став- 
нюк В .В , Роль античних студій у формуванні історико-філософських поглядів Михайла 
Драгоманова / /  Український історичний журнал. —  К., 1998. —  №  6, —  С. 4 6 —54.

с. 9 0  ...з  1 8 6 9 р . разом з  Антоновичем спеціально засів за славний корпус 
історичних, чи політичних, пісень... —  результатом цієї роботи став двотомний збір
ник: Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М .Д ра
гоманова. —  К., 1874. —  Т. 1; 1875. —  Т. 2. —  Вып. 1: Песни о борьбе с поляками при 
Богдане Хмельницком. Д о збірника увійшли й фольклорні матеріали з Галичини, які на 
замовлення М.Драгоманова зібрав М.Бучинський. Збірник був відзначений Уваровсь- 
кою премією (1 8 7 6 ), заснованою 1857 р. правнуком гетьмана К.Розумовського археоло
гом, графом Олексієм Уваровим (1 8 2 8 —1884) у пам’ять про батька графа Сергія Уваро
ва (1 7 8 6 —1855), міністра народної освіти і президента Академії наук. Уваровську пре
мію присуджувала Академія наук за найкращі твори з історії.

Д есь від  р . 1865Драгоманов став постійним дописувачем радикально-лібера
льного тодішнього щоденника “С[анкт]-Петербургских ведомостей”... —  “Санкт- 
Петербургские ведомости” ( з  1914 р. “Петроградские ведомости”) —  одна з  найстарі
ших російських газет, що виходила з  1728 р. у Петербурзі при Академії наук, з  1875 р. —  
при Міністерстві народної освіти. З а  редакторства В.Ф .К орш а в 1863—1874 рр. була 
провідним ліберальним виданням Росії. Пропозицію про співпрацю від редакції газети 
М .Драгоманов отримав у 1867 р. Редакція пропонувала йому писати про слов’янське 
питання і вести полеміку з позицій російського ліберального розуміння слов’янської ідеї з
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московськими виданнями. У газеті “Санкт-Петербургские ведомости” М .Драгоманов 
надрукував праці: “Земство и местный элемент в обучении”, “О  педагогическом значе
нии малорусского языка” (1 8 6 6 ), “Русский театр в Галиции” (1 8 6 7 ), “Славянское лите
ратурное обозрение (галичане, чехи, словенцы, сербы)” (1 8 6 8 ) та ін. Про розуміння 
М.Драгомановим словенської ідеї, зокрема про спроби адаптувати ідеали слов’янської 
взаємності для потреб українства, див.: КруглашовА. Драма інтелектуала: політичні ідеї 
Михайла Драгоманова. —  Чернівці, 200 0 . —  С. 2 5 6 —291.

. . .посилав більш і статті до лВестника Е вр о п ы "... —  “Вестник Европы” —  
російський щомісячний літературно-політичний журнал ліберального спрямування, що 
виходив у Петербурзі в 1 8 6 6 —1918 рр. Редактор-видавець —  М .М .Стасюлевич (до 
1908 р .). У “Вестнике Европы” М.Драгоманов надрукував статті: “Восточная политика 
Германии и обрусение” (1872), “Русские в Галиции: литературные и политические замет
ки” (1 8 7 3 ), “Народные наречия и местный элемент в обучении” (1 8 7 4 ), “Литературное 
движение в Галиции” (1875 ), “Евреи и поляки в Ю го-Западном Крае: П о новым мате
риалам для Ю го-Западного Края” (1875) та ін.

с. 9 5  Я краз географічне товариство організувало свою славетну “експедицию  
в  Ю го-Западны й край", ладилось відчинити свій відділ у  К иєві... —  Російське 
географічне товариство було засноване в Петербурзі в 1845 р. Головна заслуга в організа
ції та проведенні під егідою товариства низки етнографічних експедицій в Україні, Біло
русі та Молдові (1 8 6 9 —1870) належала П.Чубинському, колишньому активному учас
нику громадівського руху й політичному в’язневі, який після звільнення в 1869  р. з-під 
поліцейського нагляду оселився в Петербурзі й був обраний членом Географічного това
риства. З а  його ж редакцією були опубліковані матеріали експедиції: “Труды этногра
фическо-статистической экспедиции в Западнорусский край, снаряженной император
ским Русским географическим обществом. Юго-Западный отдел. Материалы и исследова
ния, собранные действительным] чл[еном] П.П.Чубинским, в семи томах” (Т . 1—7. —  
1872—1879). З а  цю працю П.Чубинський отримав Уваровську премію (1 8 7 9 ). У рецен
зії, що була надрукована в журналі “Вестник Европы” (1 8 7 7 ), М.Драгоманов критику
вав П.Чубинського за непродуману класифікацію етнографічного матеріалу (сучасне ви
дання рецензії з коментарями див.: Драгоманов М . Ученая экспедиция в Западнорусский 
край / /  Драгоманов М .П . Вибране: “...мій задум зложити очерк історії цивілізації на 
Україні” /  Упорядник та автор історико-біографічного нарису Р.С.М іщ ук; Примітки 
Р.С.М іщ ука, В.С.Ш андри. —  К ., 1991. —  С. 2 5 4 - 2 7 5 ) .

Південно-Західний відділ імператорського Російського географічного товариства 
(Ю го-Западный отдел императорского Русского географического общества в Киеве) був 
створений у Києві в лютому 1873 р. з  метою вивчення географічних, етнографічних і 
статистичних відомостей у Київській, Подільській, Волинській, Чернігівській та Полтав
ській губерніях. Першим головою товариства був Г.Галаган, пізніше —  В. Антонович. У 
роботі товариства брали участь Ф .Вовк, М.Драгоманов, П.Житецький, М .Лисенко, 
О .Русов, П.Чубинський. Заходами товариства було проведено перепис населення Києва 
(1 8 7 4 ), 3-й Археологічний з ’їзд  у Києві (1874 ), видано декілька томів матеріалів, това
риство взяло участь у географічному конгресі та виставці в Парижі (1875). Ліквідоване 
на підставі Емського указу 1876 р. Історія Південно-Західного відділу Російського гео
графічного товариства детально описана в: Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. До  
історії громадських рухів на Україні 18 6 0 —1870-х р.р. —  Харків; К ., 1930 (репринт: 
München, 1970). —  С. 1—126.

с. 9 6  ...в ір н и й  драгоманівець П авлик... —  Павлик М ихайло (1 853—1915) —  
громадсько-політичний діяч і публіцист. Народився в Монастириську Коломийського 
округу (нині присілок міста Косів Івано-Франківської області) в селянській сім’ї. Навчався 
у Коломийській гімназії. У 1870 р. переїхав до Львова, де продовжив навчання в Акаде-
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мінній гімназії. У 1874 р. записався на філософський факультет Львівського університету 
(навчання покинув через арешт та ув’язнення у 1877 р., а відтак втрату перспектив отри
мати державну посаду). Як студент брав активну участь у громадському житті —  був 
членом товариства “Академический кружок” і співробітником журналу “Д руг” (1 8 7 4 — 
1877), відіграв ключову роль у переході товариства з  русофільських на українофільські 
позиції. Один із засновників у Галичині радикального руху, що спирався на ідеї аграрного 
соціалізму. У поглядах дотримувався лапідарних формул: спілки —  в господарстві, феде
рації —  в політиці, позитивізм —  у науці, раціоналізм —  у справах віри, реалізм —  у  
мистецтві. Неабиякий вплив на ці погляди мав М .Драгоманов, з  яким М .Павлик позна
йомився в березні 1876 р. у Львові. З а  пропаганду соціалістичних ідей у 1877 р. уперше 
був ув’язнений (загалом упродовж життя побував у в’язниці п’ять разів), надалі перебу
вав під пильним наглядом поліції. У 1878 р. видавав у Львові —  спільно з  І.Франком і за 
допомогою М.Драгоманова —  літературний і політичний місячник радикального напря
му “Громадський друг”, збірники “Д звін” і “Молот” (усі заборонені цензурою). Рятую
чись від чергового ув’язнення, 1879 р. виїхав до Женеви, де разом з  М.Драгомановим і 
С.Подолинським до 1882 р. видавав журнал “Громада”. Відтоді залишилися спогади про 
М .Павлика російських революціонерів. З  точки зору Ольги Любатович (1 8 7 9 ), він ви
різнявся на тлі М.Драгоманова вузькопровінційним національним світоглядом, надмір
ною зосередженістю на українсько-польському конфлікті в Галичині, яка “умиляла, но не 
трогала”. Революціонерка писала: “Я  выросла в русской деревне и в Москве, центре 
великой Руси, я привыкла с детства слышать и мечтать о чем-то широком, мировомъ, 
всепримиряющем, а тут я видела только радость победы в узко местной борьбе двух близ
ких отпрысков славянского племени, борьбе, имевшей, правда, серьезные реальные корни 
в социальном неравенстве мужика-русина [...] и помещика поляка. Н о зачем же борьбу с 
этим социальным неравенством переносить на племенную почву, зачем создавать про
пасть между двумя близкими народностями, которым в Австрии следовало бы скорее 
отстаивать свою более широкую рассовую (славянскую), а не узко племенную задачу, 
такую ничтожную перед лицом всепоглощающого германизма” (Любович О. С. Далекое 
и Недавнее. Воспоминания из жизни революционеров 1 878—1881 гг. (посвящается па
мяти С.М .Кравчинского) / /  Былое. —  Петербург, 1906. —  №  5: Май. —  С. 2 3 3 — 
23 4 ). Згодом М.Павлик став одним із засновників Русько-української радикальної пар
тії (1 8 9 0 ), редактором партійних друкованих органів “Н арод” (1 8 9 0 —1895), “Х лібо
роб” (1891—1895), “Громадський голос” (1 8 9 8 —1903). У 1909 р. визнав постулат пов
ної політичної незалежності України, до якого схилився під враженням від нового прочи
тання праці М.Драгоманова “Пропащий час. Українці під Московським царством (1654— 
1 8 7 6 )”. З  1900 р. —  дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка. У 1914 р. —  
заступник голови Головної Української Ради. Н е вирізняючись глибоким інтелектуаліз
мом та літературним хистом, виконував величезний обсяг роботи щодо поширення соціа
лістичних ідей, зокрема, видання і популяризації праць М.Драгоманова. Видав найбіль
шу збірку листів М.Драгоманова: Михайло П . Драгоманов. Переписка /  Зібрав і зла
див М .Павлик. —  Львів: Накладом Українсько-Руської видавничої спілки, 1901. —  
Т . І; Переписка Михайла Драгоманова з  Михайлом Павликом (1 8 7 6 —1895) /  Зладив  
Михайло Павлик; Видав Др. Лев Когут. —  Чернівці, 1910. —  Т . II (1 876—1878); Т . III 
(1 8 7 9 -1 8 8 1 );  Т . IV  (1 8 8 2 -1 8 8 5 );  1913. —  Т . V  (1 8 8 6 -1 8 8 9 ) ;  1910. —  Т . V I ( 1 8 9 0 -  
1891); 1911. —  Т. VII (1 8 9 2 -1 8 9 3 ) ;  Т . VIII (1 8 9 4 -1 8 9 5 ) .  Про громадсько-політичну 
діяльність М .Павлика див.: Лозинський М . Михайло Павлик: його життє і діяльність /  
Виданнє Союза Визволення України. —  Відень, 1917; М анзенко / 7  77 Суспільно-полі
тичні і філософські погляди М .Павлика. —  К., 1962, —  124 с.; Грицак Я . “М олоді” 
радикали в суспільно-політичному житті Галичини / /  З Н Т Ш . —  Львів, 1991. —  
Т . С С Х Х ІІ: Праці історико-філософської секції. —  С. 71—110; П Ікраб'ю кП .В . М и-
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хайло Павлик і Радикальна партія /  Н А Н  України, Інститут українознавства ім. І.Кри- 
п’якевича; Автореф. дис. ... канд. іст. наук. —  Львів, 1994.

...економіст і  соціолог М икола З ібер , молодш ий товариш і  великий приятель 
Драгомаиова... —  Зібер Микола Іванович(1 8 4 4 —1888) —  економіст, соціолог, право
знавець, громадський діяч. Народився в м.Судаку Таврійської губернії в родині німець
кого колоніста, переселенця зі Швейцарії, який узяв за дружину українку. Навчався в 
гімназіях у містах Ялті та Сімферополі. Закінчив юридичний факультет Київського універ
ситету (1867 ). Працював мировим посередником у Волинській губернії. Від 1874 р. —  
доцент, згодом професор Київського університету. У 1875—1884 рр. перебував на емігра
ції, співпрацював із драгоманівським часописом '‘Вольное Слово”. Автор монографії "Да
вид Рикардо и Карл Маркс в их общественно-экономических исследованиях. Попытка 
критико-экономического исследования” (Санкт-Петербург, 1885). Будучи одним із пер
ших у Росії популяризаторів економічної теорії марксизму, М .Зібер критикував концепції 
класової боротьби, революції, диктатури пролетаріату, обстоював ідеї якнайширшого за
провадження кооперативних форм ведення народного господарства (С арбейВ .Г  Мико
ла З ібер  у контексті своєї і нинішньої епохи /  /  Український історичний журнал. —  К., 
1995. —  №  6. —  С. 7 9 —91). Головні економічні твори М .Зібера див.: Зибер Н .И . 
Избранные экономические произведения: В 2 -х т . /  Предисл. Н.А.Цаголова. —  М ., 
1959. —  Т . 1—2. Історик Я .Грицак характеризує М .Зібера як українця за патріотичними 
переконаннями і космополіта за способом життя: «[...] дуалізм був властивий усьому укра
їнському соціялістичному руху. Внутрішню класифікацію його діячів можна провести за 
тим, наскільки вони наближалися чи віддалялися від кожного з двох полюсів —  націона
лізму чи соціялізму. Подолинський і З ібер  були більше соціялістами, аніж націоналіста
ми, і їхнє українство уявлялося їм насамперед як революційна справа. Погляди Драгома- 
нова становили рівновагу соціялізму й націоналізму. Молодий Франко надавав перевагу 
то націоналізмові, то соціялізмові, і виглядає, що в його хитанні не було якоїсь виразної 
системи. Йому перепадало від Драгоманова і за не досить виразну національну позицію у 
стосунках із польськими соціялістами у Львові, і за далекойдучі компроміси у співпраці з 
народовцями. Однак ця “безсистемність” за певних обставин давала Франкові важливу 
перевагу над Драгомановим: не скутий обмеженнями системи, він міг легко і швидко 
еволюціонувати, тим самим виходячи на нові терени у розвитку української політичної 
думки» (Ірицак Я . Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1 8 5 6 —1886). —  
К ., 2 0 0 6 . — С. 2 3 8 ).

с. 9 9  ...молодий, імпульсивний агітатор і  організатор Сергій Подолинський —  
Подолинський Сергій (1 8 5 0 —1891) —  український громадсько-політичний діяч і вче
ний, один із перших популяризаторів соціалізму й марксизму в Україні. Народився в 
с.Ярославці (тепер Шполянського р-ну Черкаської обл.) у дворянській сім’ї. У 1871 р. 
закінчив природничий відділ фізико-математичного факультету Київського університету 
(в 1876 р. захистив дисертацію з  медицини в Бреславському, тепер Вроцлавському, уні
верситеті). П ід час навчання в університеті познайомився з М.Драгомановим і М.Зібером. 
З  1871 р. жив переважно за кордоном —  продовжував медичні студії та займався гро
мадсько-політичною діяльністю. Підтримував стосунки з  П.Лавровим і редакцією еміг
раційного органу російських революціонерів “Вперед!”, був знайомий з  К.Марксом і 
Ф .Енгельсом. У Відні зблизився з  товариством українських студентів “Січ”. У  1875— 
1876 рр. за допомогою ОЛерлецького організував у Відні видання соціалістичної літера
тури українською мовою. У 1877—1881 рр., мешкаючи й працюючи лікарем у французь
кому Монпельє, підтримував зв’язки з  женевським українським соціалістичним гуртком, 
надавав йому значну фінансову допомогу. Брав участь (з  М . Драгомановим і М .Павликом) 
у виданні перших двох номерів журналу “Громада”. У працях “Про багатство та бідність” 
(Ж енева, 1876 ), “Про хліборобство” (Женева, 1877), “Ремесла і фабрики на Україні”
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(Женева, 1880) та ін. розглянув розвиток ремесла, мануфактурного і фабричного вироб
ництва на Україні. На основі ідей народників і марксистів, намагаючись пристосувати їх 
до української дійсності, розвинув власний світогляд. Ідеалом нового суспільного ладу 
вважав громадівство, соціалізацію землі й фабрик —  передачу їх громадам безпосередніх 
виробників, селян і робітників. Автор низки важливих наукових гіпотез (зокрема, про 
шляхи перетворення людством сонячної енергії), що їх згодом використав В.Вернадський 
у вченні про ноосферу. У 1881 р. захворів на психічний розлад. Був перевезений на ліку
вання до Парижа, згодом у безнадійному стані —  до Києва, де помер і похований. Див.: 
Злупко С.М . Сергій Подолинський —  вчений, мислитель, революціонер. —  Львів, 1990; 
Подолинський С. Вибрані твори /  Упоряд. мат. та бібліограф. Р.Сербина. —  Монреаль, 
1990; Подолинський С.А. Вибрані твори /  Упор., передмова і примітки Л.Я.Корнійчук. —  
К ., 200 0 . —  3 2 6  с.; Сербин Р. Життя і діяльність Сергія Подолинського: біографічний 
нарис / /  Сергій Подолинський. Листи та документи /  Упоряд. Р .Сербин, Т.Слюдикова. —
К ., 2002 . —  С. 4 3 - 1 0 0 .

с. 1 0 6  ...в  зв 'я зк у  з  планами заснування російського  лВ  переду99 (що почав 
виходити з  1 серпня 1873р .)  —  “Вперед!” —  1) революційний народницький неперіо
дичний журнал, що виходив у Цюриху й Лондоні в 1873—1877 рр. (вийшло 5 номерів). 
Заснований за ініціативою “чайковців” і “лавровців”. Редактори —  П .Л .Л авров,
B . М .Смирнов, М.Г.Кулябко-Корецький; 2 ) революційний журнал/газета, що виходив 
у Лондоні в 1875—1876 рр. за редакцією П.Л.Лаврова (вийшло 48  номерів). На сторін
ках журналу/газети переважала думка, що “питання національне [ ...]  повинно зовсім 
зникнути перед важливими завданнями соціальної боротьби” (Революционное народни
чество 70-х  годов X IX  века: Сборник документов и материалов: В 2 т. /  П од ред.
C . С.Волка. —  М.; Ленинград, 1964. —  Т . 1. —  С. 2 6 ) . Загострення в народів Росій
ської імперії патріотичних почуттів П .Лавров пояснював тільки національним гнітом ца
ризму ( Снытко Т .Г  Русское народничество и польское общественное движение 1865— 
1881 гг. —  М ., 1969. —  С. 129). Позиція П.Лаврова і російських народників загалом 
викликала заперечення з  боку М.Драгоманова, який не погоджувався з  революційними 
гаслами редакції журналу “Вперед!” та вважав першочерговим завданням —  досягнення 
в Російській імперії політичних свобод. Н е задовольняло його і ставлення “впередівців” 
до українського питання ( Студинський К. Галичина і Україна в листуванні 1862—1884 рр. 
Матеріали до історії української культури в Галичині та зв’язків з Україною. —  Харків; 
К., 1931. —  Т. 1. —  С. 217; Драгоманов М .П . Автобиографическая заметка / /  Драго
манов М .П . Літературно-публіцистичні праці: У двох томах /  Ред. колегія: О .І.Д ей, 
О .Є .Засенко (голова), О .Я .Лисенко. —  К., 1970. —  Т. 1. —  С. 5 6 —57). У листі до  
П.Лаврова від 10 лютого 1878 р. М .Драгоманов указував на необхідність розрізняти 
“национальности государственные” і “национальности мужицкие”, тоді як твердження 
про відсутність національностей як таких, що робила редакція журналу “Вперед!”, “все 
равно на практике приведет вовсе не к уничтожению национальных различий на свете, а 
к той же поддержке сильного через умолчание о слабом и даже через битье последнего, 
если он поднимает голову” {Драгоманов М .П . Літературно-публіцистичні праці: У двох 
томах /  Ред. колегія: О .Є .Засенко (голова), О .І.Д ей, О.Я.Лисенко. —  К ., 1970. —  
Т . 2. —  С. 4 6 9 ) . Пізніше до характеристики ставлення російських народників до укра
їнського національного руху М .Павлик додавав: «Редакція “Впереда”, —  як і всі росій
ські соціалісти, —  готові були, що найбільше, допустити українську мову в популярні 
брошури для ширення в масах українського народу соціально-революційних ідей, але вони 
стояли непохитно на єдинстві “русских” соціально-революційних організацій. Цебто на 
тім, що до тих організацій з виключним панованням російської мови мають належати 
люди всіх націй Росії, жертвуючи для них усі свої сили й засоби (Виїмок робили вони 
лише для польських соціалістів, та й то лише зціпивши зуби!)» (Центральний державний
IgM. Грушевський. Т-9
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історичний архів України у м. Львові (далі — Ц Д ІА Л  України). —  Ф . 6 6 3  ( М .П ав
лик), on. 1, спр. 256 , арк. 5 ).

с. 110 ...з  приводу жалів Бучинського на теорії Лобова і  цю рихських комуні-
стів... —  М.Грушевський перебільшував “жалі” М.Бучинського на О.Лобова, студента- 
медика з  Петербурга, з яким той познайомився у Відні наприкінці 1872 р. і декілька 
місяців спілкувався. Навпаки, М.Бучинський заприязнився з О.Лобовим, хоча й не по
діляв його зверхнє ставлення до потреб недержавних національностей. Про це свідчать 
наведені нижче витяги з листів М.Бучинського з Відня до М.Драгоманова: “Познако- 
мивсь з гарним и красним петербурцем, медиком Лобовим, та й рад би набратись в живій 
розмові коренних и ядренних сказань и оборотів”; “Лобова перекочував я з Josephstadt-y 
на Landstrasse, у близьке сусідство. Ходимо до одної кавярні та говоримо несказаним 
язиком про обобічні порядки” ( 3  листа від 1 (13) січня 1873 р.); “Про Лобова и Чуднов- 
ського з  Одеси я не давав суда, а замічання (социялісти). З  ними я заприязнивсь...” ( З  
листа від 17 березня 1873 р.); “В Цирих сегодня пишу, Подолинському... и Лобову. Тих 
двох Вам рекомендую. Лобов именно чоловік самосвідомий, чоловік сміливий, але не еко- 
номичний. На людий дивится, яко на начинє идеі, безцінне, не яко модификаторів и 
усовершителів іі, —  словом, москаль, але такий, с которим треба брататись” ( 3  листа від 
14 травня 1873 р.). М.Драгоманов намагався втрутитись у дискусії між М.Бучинським і 
О.Лобовим (хоча про їх зміст у деталях не знав) і втримати М.Бучинського в полі впли
ву своїх ідей: «Щ одо Лобова і коммуни, —  то, не маючи од Вас деталів, можу судити про 
Ваші спори и “горя”, тільки виображаючи собі іх з  общих, типичних фактів, які сам знаю. 
У Вашому гніву на соціализм трохи бачу, простіть, “одсталость” австрійця. У Вас усе 
зведене на борбу краів та народностей за автономію, —  і це Ваше важне діло, —  але зате 
другі питання, соціальні і самі культурні, у Вас через те так далеко заховані...» ( З  листа 
М.Драгоманова до М.Бучинського, Флоренція, 17 лютого 1873 р.). Цит. за: Переписка 
Михайла Драгоманова з  Мелітоном Бучинським, 1871—1877. —  Львів, 1910. —  С. 248, 
254, 281, 2 9 9 , 315.

с. 111 . ..у  Драгоманова надовго потім з  і  стались симпатії до В ,Н агірного, як  
“цю риш анина ” і  чоловіка *свого ", вже і  після того, як  тон по повороті до Л ьвова  
став дуже близько до народовецького центру—  Нагірний Василь (1 8 4 7 —1921) —  
інженер-архітектор, публіцист, засновник української кооперації в Галичині. Народився в 
селі Гірне поблизу Стрия на Львівщині в селянській сім’ї. 3 1870 р. навчався архітектур
ній справі у Львівській політехніці, а пізніше —  у Цюріху (Ш вейцарія). Отримавши 
диплом архітектора (1875 ), працював до 1882 р. в архітектурному і будівельному бюро 
Цюріха, де ознайомився з діяльністю місцевого кооперативного товариства. Брав участь 
в організаціях слов’янських студентів та емігрантів у Швейцарії, зокрема, був знайомий з 
М.Драгомановим і членами женевської “Громади”. Повернувшись до Галичини і працю
ючи як архітектор, активно включився у громадську діяльність. Був близьким до угрупо
вання народовців, зокрема співпрацював з редакцією газети “Д іло” і брав участь в орга
нізації у Львові другого українського національного віча (1 883 ), де прочитав підготова
ний разом з І.Франком реферат на економічну тему. О б ’єднуючу платформу для старору
ського та народовецького політичних угруповань у Галичині вбачав в організації економі
чних товариств. Автор першої програми кооперативного руху в Галичині: [ Нагірний В.] 
Якъ люде собѣ въ нуждѣ дають раду? (Присвящаємо сю р озв ідк у анкетѣ купецкой 
тов. им. Качковского.) / /  Діло (Львів). —  1882. —  Ч. 77. —  6 (18) жовтня; Ч. 78. —  
9 ( 2 1 )  жовтня; Ч. 79. —  13 (25 ) жовтня; Ч. 80. —  16 (2 8 ) жовтня; Ч. 81. —  20  жовтня 
(1 листопада). —  Дата і підпис: Львовъ, въ жовтню 1882 р. Василь Нагорный. Спира
ючись на досвід швейцарської кооперації, у 1883 р. заснував у Львові кооперативну спі
лку “Народна торгівля” і був її директором аж до смерті (протягом 38  років). Один із 
засновників ремісничого товариства “Зор я ” (1 8 8 4 ), страхового товариства “Дністер”
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(1 8 9 2 ), спортивного товариства “Сокіл” (1894; перший голова —  18 9 4 —1 9 0 0 ), “Н а
родної Гостинниці” (1 8 9 9 ), жіночої промислової спілки “Труд” та ін. Довголітній член 
головного правління товариства “Просвіта”. Див.: Нагірний В 1 3  моїх споминів. —  Львів, 
1935; Витанович /. Історія українського кооперативного руху /  Із праць Історично-філо
софічної секції Н Т Ш . —  Нью-Йорк, 1964. —  С. 8 8 —93 та ін.; М удрий М . Українські 
народні віча у Львові 1880 і 1883 років (місто на шляху до масової політики) / /  Львів: 
місто—суспільство—культура: Збірник наукових праць. —  Львів: Л Д У  ім. Івана Ф ран
ка, 1999. —  Т . З [=  Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний 
випуск]. —  С. 33 3 —347; Бобош  Г. Стежками життя та творчості Василя Нагірного 
(1 8 4 8 —1921) / /  Народознавчі Зошити. —  Львів, 2000 . —  №  2. —  С. 3 4 7 —355.

с. 113 Завдяки пок[ійному] Ф ранкові, близькому приятелеві Остапа, ми ма
ємо таку гарну студію про сю прекрасну лю дину... —  йдеться про статтю І.Франка: 
Д -р  Остап Терлецький. Спомини і матеріали д-ра Івана Франка /  /  З Н Т Ш . —  Львів, 
1902. —  Т. L. —  С. 1—64. Покажчик друкованих і рукописних матеріалів О.Терлецького 
і про нього див.: Остап Терлецький: Покажчик друкованих і рукописних матеріалів /  
Уклад.: О .О .Д зьобан, С.С.Кіраль; Передм. С.С.Кіраля. —  Львів, 1984. —  112 с.

с. 1 1 5 .. .станіславсь кого товариша Володимира Н авроцького... —  Навроцький 
Володимир (1 8 4 7 —1882) —  український вчений-економіст, статистик і публіцист. Н а
родився в с. Котузів Бережанського повіту (тепер село Теребовлянського р-ну Тернопіль
ської обл.). Навчаючись у Станіславській гімназії, разом з О.Терлецьким очолював сту
дентську народовецьку громаду. У 1 8 6 6 —1871 рр. навчався на юридичному факультеті 
Львівського університету. Був посередником у переговорах між М.Драгомановим і 
М.Бучинським, з  одного боку, та лідерами народовецького руху в Галичині, з  іншого. З а  
національну діяльність і зв’язки з  соціалістами переведений польською владою на роботу 
фінансовим урядовцем до західної частини Галичини —  м. Жешува (1 8 7 2 ), звідки допи
сував —  переважно на соціально-економічні теми —  до львівських народовецьких ( “Прав
да”, “Д іло”) та російських ліберальних ( “Киевский телеграф”, “Одесский вестник”, 
“Вестник Европы”) видань. Критикував М.Драгоманова за захоплення теоретичними 
соціальними доктринами та ігнорування ним національного чинника. Попри це, М .Д ра
гоманов уважав В.Навроцького “одним з найчесніших галицьких народовців”, брав до 
уваги його критику соціально-економічної політики в Галичині австрійського уряду та 
польської влади (див: Студинський К. Переписка М.Драгоманова з В.Навроцьким ( З  
початків соціялістичного руху в Галичині) / / З а  сто літ: Матеріяли з громадського й 
літературного життя України X IX  і початків X X  століття /  П ід ред. М.Грушевського. —  
[Харків; К .], 1927. —  Кн. 1. —  С. 8 3 —153). Найвідоміша праця В.Навроцького “П ’ян
ство і пропінація в Галичині” була опублікована в редагованій Драгомановим женевській 
“Громаді”: [Навроцький В.] njaHCTBoj пропінацуав Галичині. Розвідка статистична / /  
Громада: Українська збірка впорьадкована Михайлом Драгомановим. —  Женева, 1882. —  
№  5. —  С. 2 0 —58. —  Підпис: Онисим. У тому ж  таки збірнику в посмертній згадці 
про В.Навроцького М.Драгоманов писав: «Навроцькщ був один з наічестнішчих гали
цьких “молодих”, народовців, або укра]нольубців, котрі травились в 60-ті роки, один з  
тих, котрі наібільше вдержали в собі вільних думок молодих часів, а вкупі з  тим один з  
на]більше працьовитих льуде] свого гурту. Остатнье доказу]уть joro довгі j совісні стати
стичні праці, напечатані в “Правді”, “Ділі” j “Громаді”» ([,Драгоманов M Ą  Спомин по- 
мершого товариша, Володимира Навроцького /  /  Громада: Українська збірка впорьадко
вана М иханом Драгомановим. —  Женева, 1882. —  №  5. —  С. 271). В.Навроцький 
був одним з ідеологів української концепції “органічної праці”. Мав значний вплив на 
формування поглядів В.Нагірного та Є.Олесницького. Помер у Жешуві. Частину творів 
В.Навроцького видав І.Франко у рамках проекту, що був ініційований членами “Етно
графічно-статистичного кружка” при об’єднанні студентів народовського напрямку “Ака
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демічне братство”: Творы Володимира Навроцкого /  Выдане посмертне з портретом и 
житєписом; Заходом “Етнографично-статистичного кружка”. —  Львів, 1884. —  Т . І. 
Про роботу І.Франка над цим виданням див.: Якимович Б .З . Іван Франко —  видавець: 
Книгознавчі та джерелознавчі аспекти. —  Львів, 200 6 . —  С. 124—145. Вступну стат
тю до видання з  біографією В.Навроцького написав О.Терлецький: Згадка про житє 
Володимира Навроцкого / /  Творы Володимира Навроцкого. —  С. I—XLVIII. Аналіз 
науково-публіцистичної спадщини В.Навроцького див.: ВитановичІ. Володимир Навро- 
цький (1 8 4 7 —1882): Перший український статистик-економіст в Галичині на тлі своєї 
доби. —  Львів, 1934; Витанович І. Історія українського кооперативного руху /  Із праць 
І сторично-філософічної секції Н Т Ш . —  Нью-Йорк, 1964. —  С. 8 0 —84 . Сучасне ви
дання праць В.Навроцького див.: Навроцький В.М . Географічно-етнографічні та стати
стично-економічні праці /  Наук, ред., вступ, ст. Степана Злупка. —  Львів, 2004 .

...привезено  з  Полтави український капітал для заснування Товариства 
ім. Ш евченка —  йдеться про кошти, пожертвувані Єлизаветою Милорадович зі Ско
ропадських (1 8 3 2 —1890) —  українською громадською діячкою і меценаткою з П ол
тавщини, які стали фінансовою основою для створення у Львові Літературного товарис
тва ім. Шевченка (1873; з 1892 —  Наукове товариство ім. Ш евченка), що довгі роки 
виконувало функції Всеукраїнської академії наук. Є.Скоропадська (Милорадович) була 
тіткою гетьмана Павла Скоропадського; у 1856 р. вийшла заміж за Лева Милорадовича, 
сина історика Г.Милорадовича. З  представників української інтелігенції Наддніпрянщи
ни фундаторами Товариства ім. Шевченка також виступали О.Кониський, Д.Пильчиков, 
М .Жученко, з  Галичини —  С.Качала.

...двадцять літ пізніш е мені довелось справляти Товариство на ті дороги, як і 
мались на ува зі його фундаторами —  М.Грушевський дуже критично оцінював діяль
ність Товариства імені Шевченка, метою якого було “вспомагати розвою руської (мало
руської) словесності”, у перше двадцятиліття діяльності під керівництвом галицьких на
родовців. Першими головами Товариства були К.Сушкевич (1874—1885), С.Громницький 
(1 8 8 5 —188 6 ), Д.Іладилович (1 8 8 6 —1892). У цей період коштом Товариства вийшли 
два річники журналу “Правда” і “Дослідження в галузі руської мови” (18 8 0 , нім. мо
вою) О.Огоновського. 3 1885 р. Товариство перейняло видання літературного журналу 
“З ор я ” (виходив до 1898  р .). Наприкінці 1880-х  рр. у Київській громаді (серед т. зв. 
австрофілів на чолі з В.Антоновичем і О.Кониським) визріла ідея перетворити Това
риство в наукову установу. У Галичині ідею підтримала група народовців ( “новоерівців”) 
на чолі з  О.Барвінським, яка задля досягнення культурно-просвітніх цілей ішла на комп
роміс з польськими та австрійськими урядовими колами. Завданням реорганізованого в 
1892 р. Наукового товариства імені Шевченка (Н Т Ш ) було “плекати та розвивати на
уку і штуку в українсько-руській мові, зберігати та збирати всякі пам’ятки старинності і 
предмети наукові України-Руси”. Утворено три секції —  історично-філософську, філоло
гічну, математично-природознавчо-лікарську. Секції формували комісії. Розпочалась ор
ганізація бібліотеки та музею Н Т Ш . Першими головами реорганізованого Товариства 
були Ю .Целевич (1 8 9 2 —1893) і О.Барвінський (1 8 9 3 —1897). З  1892 р. почав вихо
дити головний друкований орган Товариства —  “Записки Н Т Ш ” (ред. першого тому 
Ю .Целевич, другого—четвертого томів —  О.Барвінський). Період найбільшого роз
витку Н Т Ш  розпочався в 1894 р. з  переїздом до Львова М.Грушевського. У 1894 р. він 
очолив історично-філософську секцію, а в 1897 р. був обраний головою Н Т Ш . З  1895 р. 
став редактором “Записок Н Т Ш ” і перебрав на себе всю видавничу діяльність Това
риства.

с. 117—118 ...против галицького консерватизму, втіленням котрого в  очах Д ра- 
гоманова був тодішній “батько Р уси” о. Степан К ачала—  Качала Стефан (1815— 
1888) —  греко-католицький священик, український громадсько-політичний діяч, публі
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цист, меценат. Народився в містечку Фірлеїв (нині с. Липівка Рогатинського р-ну Івано- 
Франківської обл.). Навчався у гімназії в Бережанах і Генеральній греко-католицькій 
духовній семінарії у Львові, висвятився 1842 р. Душпастирював у с. Скорики (нині П ід- 
волочиського р-ну Тернопільської обл.), згодом —  незмінний упродовж кількох десяти
літь парох с. Шельпаки (нині Підволочиського р-ну Тернопільської обл.), з  перервами —  
збаразький декан. Депутат Галицького сейму (1861—1 8 6 6 ,1 8 7 0 —1888) та австрійсько
го парламенту (1861—1866, 1873—1879). Представляв нечисленну групу українських 
діячів старшого покоління —  учасників революції 1848 р. на боці Головної Руської Ради, 
котрі з початку 1860-х років підтримували народовецьку (українофільську) течію в укра
їнському русі Галичини й критикували русофільські (панруські, у перспективі —  “моск
вофільські”) тенденції серед української духовної і світської інтелігенції. Поєднуючи в 
суспільно-політичному світогляді ідеї романтичного панславізму й польського позитивіз
му, пов’язаного з програмою “органічної праці”, С.Качала тривалий час вірив у можли
вість і вказував на необхідність рівноправного українсько-польського порозуміння. Ви
ступав на боці Ю.Лаврівського під час ініційованої ним, невдалої в підсумку, українсько- 
польської угодової акції в Галицькому сеймі (1 8 6 9 —1871). Як депутат австрійського пар
ламенту належав у 1873—1879 рр. до Польського кола, де представляв інтереси польсь
ких виборців міського округу Іарнув—Бохня. Стабільність Габсбурзької конституційної 
монархії пов’язував із досягненням політично-правової і національної “гармонії”. Щ одо  
Галичини цей процес мав бути двоетапним: спочатку широка автономія провінції як тор
жество ідеї федералізму, а далі —  українсько-польське порозуміння в рамках галицької 
автономії. Мав напружені відносини з Руським клубом у парламенті, що виступав на боці 
ліберально-централістичного уряду А.Ауерсперґа. Результатом розчарування і зневіри 
С. Качали в можливості рівноправної українсько-польської угоди став вихід у світ 1879 р. 
його книги “Polityka Polaków względem Rusi” ( “Політика поляків щодо Р усі”). У листо
паді 1879 р. С.Качала намагався реалізувати проект входження народовців до русофіль
ського політичного товариства “Руська рада”, на що русофіли не погодилися. Був чле- 
пом-засновником у Львові українських національно-культурних і політичних інституцій: 
“Галицько-руська матиця” (1 8 4 8 ), “Народний дім” (1 8 4 9 ), Товариство “Просвіта” 
(1 8 6 8 ), Товариство імені Шевченка (1873), Руське педагогічне товариство (1881), “Н а
родна рада” (1885 ). Фінансово підтримував просвітні й наукові заходи народовців, зок
рема проект видання О.Барвінським “Руської історичної бібліотеки”. Був одним із фун
даторів та активним кореспондентом газети “Діло” (1880 ). Значні кошти заповів україн
ським товариствам, видавництвам та установам. Зусиллями С.Качали засновувалися 
читальні “Просвіти” в Збаражі та селах повіту. На отримані у спадок від С.Качали кош
ти народовці започаткували 1889 р. проект підготовки до спорудження у Львові спеціаль
ного приміщення для українського театру “Руська бесіда” (реалізувати проект завадили 
опір польської більшості Галицького сейму і початок Першої світової війни). Помер і 
похований у Шельпаках. В оцінці М.Драгоманова діяльність С.Качали уособлювала ву- 
зькопровінційний національний світогляд, консерватизм, “безполітичне народовство”, була 
показовим прикладом ігнорування галицькими народовцями соціальних питань. Крити
куючи галицьку суспільність, особливо народовців, об’єднаних навколо журналу “Прав
да”, М .Драгоманов використовував вислів “консервативно-качалівський напрямок”. Див.: 
{Драгоманов М .П .] Австро-руські спомини (1 8 6 7 —1877) М.Драгоманова /  Накладом 
Івана Франка. —  Львів, 1889. —  Ч. 1.—  С. 1—48  ( =  Літературно-наукова бібліотека. —  
Кн. 2); 1889. —  [Ч . 2]. —  С. 4 9 —150 ( =  Літературно-наукова бібліотека. —  Кн. 4 );  
1890. —  Ч. 3 —4. —  С. 151—330 ( =  Літературно-наукова бібліотека. —  Кн. 7, 8 , 9 );  
1892. —  4 . 5 .  —  С. 331—356 ( =  Літературно-наукова бібліотека. —  Кн. 15).

с. 119 Галицькі москвофіли... —  галицьке русофільство ( “москвофільство”) нале
жить до найбільш дискусійних тем у сучасній історіографії. Переосмислюючи це історич
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не явище, історики розмежовують “русофільство” —  як ототожнення галицьких русинів 
з великим спільним панруським культурним простором, і “москвофільство” —  як орієн
тацію, власне, на Росію (М оскву), а саме на російську культуру. Русофільство розгляда
ють нині як необхідний етап у національному русі галицьких русинів-українців, який віді
грав важливу роль у їх відокремленні від поляків. Про сучасні історіографічні інтерпрета
ції панруського ( “москвофільського”) руху в Галичині див.: M agocsiPR. Old Ruthenianism 
and Russophilism: A  New Conceptual Framework for Analyzing National Ideologies in Late 
19,h Century Eastern Galicia / /  American Contributions to the Ninth International Congress 
of Slavists (Kiev, September 1983). —  Columbus (Ohio), 1983. —  ѴЫ. II: Literature, Poetics, 
History /  Ed. by P.Debreczeny. —  P. 3 0 5 —324 (Укр. вид. статті див.: М аґочій П .Р . 
Старорусинство і русофільство: нові концептуальні рамки для аналізу національних ідео
логій у Східній Галичині другої половини X IX  ст. / /  М аґочій П .Р . Галичина (історичні 
есе). —  Львів, 1994. —  С. 156—184); Нітка J.-P . The Construction of Nationality in 
Galician Rus’: Icarian Flights in Almost All Directions /  /  Intellectuals and the Articulation of 
the Nation /  Ed. by R.G.Suny and M.D.Kennedy. —  Ann Arbor (M ich.), 1999. —  P. 109— 
164; Середа О. Місце Росії в дискусіях щодо національної ідентичності галицьких укра
їнців у 18 6 0 —1867 роках (за матеріалами преси) /  /  Россия —  Украина: история взаимо
отношений /  Отв. ред. А.И.М иллер, В.Ф.Репринцев, Б.Н.Флоря. —  Москва, 1997. —  
С. 157—169; Макарчук С. Москвофільство: витоки та еволюція ідеї (середина X IX  ст.— 
1914 р .) / /  Вісник Львівського університету. Серія історична. —  Львів, 1997. —  
Вип. 32. —  С. 8 2 —98; Аркуша О., М удрий М . Русофільство в Галичині в середині 
X I X —на початку X X  ст.: генеза, етапи розвитку, світогляд / /  Вісник Львівського уні
верситету. Серія історична. —  Львів, 1999. —  Вип. 34. —  С. 231—268; WendlandА . V. 
Die Russophilen in Galizien. Ukrainische Konservative zwischen Österreich und Rußland, 
18 4 8 —1915. —  Wien, 2001; Пашаева H .M . Очерки истории русского движения в Гали
чине X I X —X X  вв. —  М ., 2001; М иллер А . Субсидия газете “Слово”. Галицийские 
русины в политике Петербурга /  /  Україна: культурна спадщина, національна свідомість, 
державність. —  Львів, 2001. —  Вип. 9: Ювілейний збірник на пошану Ф еодосія Стеб- 
лія. —  С. 3 3 2 —338; Сухий О. Від русофільства до москвофільства (російський чинник у 
громадській думці та суспільно-політичному житті галицьких українців у X IX  столітті). —  
Львів, 2003; Куций І. Українська науково-історична думка Галичини (1 8 3 0 —1894 рр.): 
рецепція національної історії. —  Тернопіль, 2006 .

Весь сей “матеріал ” вкінці був в  повній м ірі використаний Ю зефовичем для  
інсинуації в  урядових кругах і  се привело до призначення, восени 1875р ., звісно ї 
ком ісії для розслідування українського р ух у  і  виш укання способів боротьби з  ним, 
яка, кінець кінцем, привела до указу 1876 р . —  спеціальна комісія для вироблення 
заходів щодо протидії “українофільській діяльності” була створена в серпні 1875 р. До  
складу комісії увійшли: О.Є.Тимашев (міністр внутрішніх справ, голова комісії), Д . А  Лоле
той (міністр народної освіти), К .П .Победоносцев (обер-прокурор Святійшого Синоду), 
О .Л .Потапов (начальник Третього відділення Імператорської канцелярії), М .В .Юзефович 
(голова Київської археографічної комісії, таємний радник). Ключовою фігурою був М и
хайло Ю зефович (1 8 0 2 —1 8 8 9 ), який добре знав специфіку українського руху та май
же всіх його діячів з київського осередку. На його донесення й спиралася комісія. Р е 
зультатом її діяльності став т.зв. Емський указ, який підписав цар Олександр 1118 травня 
1876 р. Крім пунктів про заборону друкування книг українською мовою в указі йшлося 
про закриття П івденно-Західного відділу імператорського Російського географічного 
товариства і про негайне висилення з України М.Драгоманова і П.Чубинського як “не
виправних і однозначно небезпечних у краї агітаторів”. Про обставини прийняття і 
реалізацію Емського указу див.: Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. Д о історії 
громадських рухів на Україні 1860—1870-х рр. —  Харків; К., 1930 (репринт: München,
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1970). —  С. 181—229; М иллер А .И . “Украинский вопрос” в политике властей и русс
ком общественном мнении (вторая половина X I X  в .). —  Санкт-Петербург, 2 0 0 0 . —  
С. 1 7 3 -1 9 6 .

с. 120 ...з  В ідня вивіз доволі скептичні враж іния про “С іч ”... — йдеться про 
українське студентське товариство, засноване в січні 1868 р. у Відні за ініціативою А .В ах- 
нянина і Ю.Цегельського. Метою товариства було створити осередок наукового, літера
турного й товариського життя студентів української національності у Відні. Початково 
товариство перебувало під впливом ідеології галицьких народовців. Спроба О.Терлецького 
і М.Драгоманова в середині 1870-х років переорієнтувати життя “Січі” на оволодіння 
досягненнями європейської культури, що на практиці означало перехід на соціалістичні 
позиції, призвела в 1877 р. до перерви в діяльності оранізації (О  Лерлецький —  ключова 
постать товариства —  був притягнутий до відповідальності за поширення соціалістичних 
ідей). У 1879 р. товариство відновило діяльність і надалі дотримувалося поміркованої 
національно-демократичної позиції. Існувало до 1947 р. Див.: Кухар Р. Віденська “Січ”. 
Історія Українського академічного т-ва “Січ” у Відні (1 8 6 8 —1947). В пам’ять 125-річчя 
від оснування “Січі”. —  К., 1994.

с. 127 ...д ля  історії соціалізму М альона —  йдеться про видання: Маїоп В. Histoire 
du Socialisme depuis les temps les plus recules jusqu’aux nos jours. —  Paris, Derveaux, 1882— 
1883. М алой Бенуа (1841—1893) —  діяч французького соціалістичного руху. Син селя
нина, робітник-красильник. Член Паризької секції І Інтернаціоналу (з  1865 р .). Звіль
нений з  тюрми революцією 4 вересня 1870 р., увійшов до складу Ц К  20 округів. Учас
ник повстання 31 жовтня 1870 р. і 22  січня 1871 р. Помічник мера X V II округу. Член 
Комісії праці, промисловості й обміну Паризької Комуни. Після її придушення емігрував 
до Англії. Заочно засуджений до смертної кари. Один із лідерів правого крила французь
кої Робітничої партії; разом з  П.Бруссом керував поссибілістами, які виступали проти 
революційного марксизму, пропагували “політику можливого”.

с. 129 ...видного представника нового соціал-револю ційного руху, одеського 
провідника Ф елікса Волховського... —  Волховський Ф елікс (1 8 4 6 —1914) —  рево
люційний діяч, журналіст, письменник. Народився на Полтавщині. З  дворян, син чинов
ника. Навчався у гімназіях Санкт-Петербурга та Одеси, потім на юридичному факульте
ті Московського університету (не закінчив). У Москві почав співробітничати з російсь
кими революціонерами-народниками, за що неодноразово потрапляв до в’язниці. Від 
1872 р. служив в Одесі діловодом, де розвинув зв ’язки з  російським народницьким під
піллям. У російський революційний рух привносив українофільські елементи. Склав агі
таційну брошуру “Правдиве слово хлібороба до своїх земляків”, цитував у ній поезії 
Т.Ш евченка й фольклорні твори (окремо видана О.Терлецьким 1876 р. у Відні, проте 
майже весь тираж затримали австрійські власті; пізніше передрукована І.Франком у 
збірці листів М.Драгоманова). У 1874—1889 рр. —  в ув’язненні (з  1878 р. —  на за 
сланні в Сибіру). Із заслання втік до Канади. Від 1890 р. мешкав у Лондоні, співпрацю
вав із С.Кравчинським у Товаристві друзів російської свободи, у журналі “Free Russia”. 
Був знайомий з  М.Драгомановим. Листувався з Марком Вовчком, І.Франком, М .К оцю 
бинським, Л есею  Українкою. Переклав російською мовою “Тіні забутих предків” 
М.Коцюбинського. Детальніше див.: Усенко П .Г  Волховський Фелікс Вадимович / /  
Енциклопедія історії України /  Гол. ред. В .А .С м олій. —  К ., 2 0 0 3 . —  Т . 1. —  
С. 6 2 7 - 6 2 8 .

с. 132 Драгоманов вибрався тоді в  спеціальну подорож по австро-угорській 
Україні... —  йдеться про подорож М.Драгоманова до Галичини, на Буковину й Закар
паття, влітку 1875 р. Тогочасні й у ширшій перспективі враження від спілкування з  діяча
ми підавстрійської України, зокрема галицькими народовцями, М .Драгоманов описав у 
спогадах: [,Драгоманов М .П .] Австро-руські спомини (1 8 6 7 —1877) М.Драгоманова /
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Накладом Івана Франка. — Львів, 1889. —  4 . 1 .  —  С. 1—48; 1889. —  [Ч . 2]. —  
С. 4 9 - 1 5 0 ;  1890. —  Ч. 3 - 4 .  —  С. 1 5 1 -3 3 0 ; 1892. —  Ч. 5. —  С. 3 3 1 -3 5 6 . Див.
також: Дашкевич Я . Михайло Драгоманов і Закарпаття /  /  Дашкевич Я . Постаті: Н а
риси про діячів історії, політики, культури /  2 -ге вид., виправл. й доповн. —  Львів,
2 0 0 7 . —  С. 3 0 7 - 3 3 2 .

с. 135 ...В олодим ир Барвінський перевів дискусію на теоретичний ґрунт і  
почав збивати соціалістичні принципи й  боронити індивідуальну власність аргу
ментами Ш ефле —  Барвінський Володимир (1 850—1883) —  український політик, 
громадський діяч, публіцист, письменник. Народився на Тернопільщині в родині греко- 
католицького священика. Навчався в Тернопільській (1861—1867) та 2-й (німецькій) 
Львівській (1 8 6 7 —1868) гімназіях. У 1872 р. закінчив правничий факультет Львівсько
го університету. Д о 1880 р. працював у канцеляріях львівських адвокатів. Був одним із 
організаторів та ідеологів народовського (українофільського) руху в Галичині, стояв біля 
витоків українського варіанта концепції “органічної праці”, що передбачала використання 
легальних можливостей для зміцнення матеріальних та інтелектуальних сил народу, вве
дення його в контекст європейських політичних цінностей, виступав за налагодження 
рівноправних українсько-польських взаємин. Майбутнє українства узалежнював від три
валої наполегливої та сумлінної праці кожного на своєму місці, від послідовного проведен
ня в життя принципу особистої й національної гідності. Наприкінці 1860-х років належав 
до активних творців товариства “Просвіта”. Редактор журналу “Правда” (1 8 7 6 —1880), 
засновник, видавець і редактор газети “Діло” (1 8 8 0 —1883). Організатор першого укра
їнського народного віча у Львові (1880 ). Відомий як добрий оратор. Завдяки хисту полі
тика В.Барвінський змусив рахуватися з народовським рухом русофілів і польську прав
лячу еліту. 3 1881 р. —  дійсний член Ставропігійського інституту, що створило додатко
ві можливості для розвитку приватних контактів між русофілами й народовцями та фор
мувало передумови для входження народовців у сферу великої політики. Автор числен
них (понад 3 0 0 ) статей на політичні, громадські, наукові й літературні теми з життя 
українців Галичини. Див.: Барвінський О. Спомини з мого життя. Частини перша та 
друга /  Упор. А.Ш ацька, О .Ф едорук. —  К., 2004; М удрий М . Листування Б.Д і- 
дицького з В.Барвінським як джерело до вивчення українського національного руху в 
Галичині початку 80-х  років X IX  ст. /  /  Рукописна україніка у фондах Львівської науко
вої бібліотеки ім. В.Стефаника Н А Н  України та проблеми створення інформаційного ба
нку даних /  Упор. М.М .Трегуб. —  Львів, 1999. —  С. 5 2 —64; М удрийМ . Угода між 
галицькими народовцями і русофілами 1882 року / /  З Н Т Ш . —  Львів, 200 2 . —  
Т. CCXL1II: Праці Історично-філософської секції. —  С. 6 5 3 —685.

Ш еффле (Schaffie) Альберт Еберхард Ф рідріх (1831—1903) —  німецький та 
австрійський економіст і соціолог. Професор політекономії в університетах Тюбінґена, 
Відня і Штутгарта. Міністр торгівлі в австрійському уряді Гогенварта (1871). Один із 
представників органічної школи в соціології та катедер-соціалізму, що пропагував ідею 
мирного переходу від капіталізму до соціалізму за допомогою реформ під егідою держави. 
Уважав соціалізмом будь-яке втручання держави в економічне життя. Розглядав сус
пільство як організм, який розвивається за дарвінівським принципом боротьби за існу
вання. Аналізував роль колективної власності в процесі розподілу й виробництва. Найваж
ливіші праці А .Ш еф ф ле, на зміст яких, очевидно, спирався В.Барвінський у дискусії з 
М.Драгомановим: “Kapitalismus und Sozialismus” (Капіталізм і соціалізм, 1970), “Die 
Quintessenz des Sozialismus” (Квінтесенція соціалізму, 1875), чотиритомна “Bau und Leben 
des sozialen Körpers” (Будова і життя соціальних тіл, 1875—1878). У соціалістичному 
таборі, до якого був близьким М. Драгоманов, ці праці розглядались як спрямовані проти 
соціалізму. Сам А .Ш еф ф ле поступово відійшов від соціал-демократичних поглядів, за
лишаючись прихильником соціальних реформ.
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с. 139 ...властителька etК[иевского]  телеграфа"відібрала його від громади... —  
газета “Киевский телеграф” виходила з  1859 р. У червні 1874 р. право на власність газе
ти купила А.Гогоцька, дружина професора філософії Київського університету С.Гогоцького, 
яка в жандармських колах мала репутацію “пропагандистки нігілістичних теорій серед 
місцевих жінок”. Наприкінці того ж  таки року вона передала газету українській Громаді. 
У грудні 1874 р. А.Гогоцька представила список 16 співробітників редакції, з  яких тільки 
двоє не належали до Київської громади та не були членами Південно-Західного відділу 
Російського географічного товариства. Ідейним натхненником і фактичним редактором 
газети став М .Драгоманов. З  Галичини до “Киевского телеграфа” дописував В.Н ав- 
роцький, з газетою співпрацювали Ф .Вовк, С.Подолинський, М .Зібер . Опоненти 
М.Драгоманова, які об’єднувалися навколо газети “Киевлянин”, що виходила за редак
цією В .Шульгина, звинувачували “Киевский телеграф” у пропаганді “українського сепа
ратизму”. П ід тиском антиукраїнських сил у кінці липня 1875 р. А.Гогоцька розірвала 
угоду з громадівцями. Остаточно видання газети було заборонене на підставі Емського 
указу в 1876 р. У п’ятому параграфі указу значилося: «Запретить газету “Киевский те
леграф” на том основании, что номинальный ее редактор Снежко-Блоцкий слеп на оба 
глаза и не может принимать никакого участия в редакции, которой заведуют постоянно и 
произвольно лица, приглашаемые к тому издательницею Гогоцкою из кружка людей, при
надлежащих к самому неблагонамеренному направлению». Див.: Савченко Ф. Заборона 
українства 1876 р. Д о  історії громадських рухів на Україні 18 6 0 —1870-х pp. —  Харків; 
К ., 1930 (репринт: München, 1970). —  С. 141—160; М иллер А .И . “Украинский воп
рос” в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина X IX  в.). —  
Санкт-Петербург, 2 0 0 0 . —  С. 153—181.

..закупна і  переправлення на Україну такої друкарні для М альованого, що 
займався сею справою в  Одесі. . .  —  Володимир М альований (1 8 4 7 —1893) —  учас
ник народницького руху в Україні, член української Громади в Одесі. Поділяючи ідеї 
“громадівського соціалізму”, був прихильником об’єднання зусиль і координації дій усіх 
опозиційних сил у боротьбі проти царизму. Головними засобами громадсько-політичної 
діяльності В.Мальованого як члена Одеської громади були: виступи на засіданнях Грома
ди з метою пропаганди радикально-демократичних ідей, складання віршів революційного 
змісту, організаційно-практичні дії щодо перевезення з-за  кордону нелегальної соціаліс
тичної літератури та обладнання для нелегальної друкарні, збір коштів на підтримку ви
давничої діяльності М.Драгоманова, здійснення зв’язку між Одеською громадою і “ко
мітетом 12-ти” Київської “Старої громади”, підтримка тісних зв’язків з “південними 
бунтарями” та землевольцями, надання власної квартири та особиста участь у спільних 
конспіративних зібраннях російських народників і громадівців, проведення переговорів з  
російськими народниками та представниками української національно-демократичної емі
грації щодо видання агітаційної газети. З  приводу видання нелегальної української газети 
між В.Мальованим і М.Драгомановим існували тактичні розбіжності щодо своєчасності 
соціалістичної агітації серед селянства. Позиція В.Мальованого була радикальнішою і 
мала спільні риси з  тактикою російських народників. З а  нелегальну діяльність був зааре
штований і засланий у Сибір (1 8 7 9 —1881). Після втечі з  місця заслання співпрацював з  
“Народною Волею”, але участі в терористичних акціях не брав і формально до керівниц
тва організації не належав. Уважав, що діяльність народовольців, спрямована на завою
вання політичної свободи, не суперечить українським інтересам, а досягнення цієї мети 
матиме позитивне значення для “української справи”. Навесні—влітку 1883 р. —  за умов 
урядової реакції, домінування ліберально-демократичної течії в українському національ
ному русі та кризи російського народництва —  відійшов від безпосередньої участі в спра
вах “Народної Волі” та зробив спробу створити українську соціально-революційну пар
тію соціалістів-федералістів, для якої написав проект програми. Програма передбачала
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встановлення федеративного зв’язку з такою ж великоросійською політичною партією. 
Уѵітку 1883 р. виїхав до Женеви, куди привіз “Програму діяльності й організації україн
ської соціально-революційної партії на федеративних началах”. На її основі в ході трива
лих дискусій з  М.Драгомановим за участю народовольця В .Сухомлина був розроблений 
перший проект програми товариства “Вільна Спілка” —  “Вольный С ою з”. Проект ста
вив за мету об’єднати опозиційні сили в Україні задля встановлення політичної свободи в 
Російській імперії. Доопрацьований і доповнений М.Драгомановим проект програми “Ві
льної Спілки”, який вийшов друком у 1884 р. в Женеві (див.: [,Драгоманов M Ą  Опыт 
украинской политико-социальной программы /  Свод и объяснения М.Драгоманова. —
I. Проэкт оснований устава украинского общества “Вольный С ою з” —  “Вільна Спілка”;
II. Объяснительная записка к проэкту Устава оснований украинского общества “Воль
ный С оюз” —  “Вільна Спілка”. —  Женева, 1884), був другим варіантом цього документа. 
Незважаючи на критику з  боку М.Драгоманова, В .Мальований залишався прихильни
ком співпраці з народовольцями. Після повернення до Росії був заарештований за звину
ваченням в організації “гуртка Української соціально-революційної партії на федератив
них началах” та привезенні з-за  кордону літератури протиурядового змісту (1883 ). 
3 1885 р. перебував на засланні в Сибіру. Помер після операції на рак шлунка в універси
тетській лікарні в Томську. Див.: Козирев О.С. В.Г.Мальований у суспільно-політично
му русі України 7 0 —8 0 -х  років X IX  ст. Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07 .00 .01  —  
Історія України /  Запорізький національний університет. —  Запоріжжя, 2005 .

...з  оповідань Ф .К.Волкова знаю... —  йдеться про Федора Вовка (1847—1918) —  
одного з основоположників української етнографії та антропології, видатного археолога, 
музеєзнавця, видавця, літературознавця та громадського діяча. Ц е подвійне прізвище 
виникло ще в документах батька Ф едора Вовка —  Кіндрата Матвійовича, якому під час 
служби у війську прізвище “Вовк” змінили на російський манер —  “Волков”. Однак 
учений вважав, що його справжнє прізвище Вовк. І так підписувався не тільки під літера
турними, а й багатьма науковими працями. Див.: Франко О .О . Ф едір  Вовк —  вчений і 
громадський діяч. —  К ., 2000 .

с. 141 Видавництво, охрещ ене “Громадою”, мало виходити в  кількох серіях, 
на українській і  російській мові —  йдеться про український політичний, літературний 
та науковий збірник “Громада” (1 8 7 8 —1882), який видавав у м.Женеві (Ш вейцарія) 
М .Драгоманов за участю М .Павлика і С.Подолинського на кошти Старої громади і 
М.Драгоманова. Вийшло 5 випусків. Перший збірник мав програмний характер (див.: 
Драгоманов М . Переднье слово /  /  Громада: Українська збірка, впорьадкована Миханом 
Драгомановим. —  Женева, 1878. —  №  1. —  С. 1—101. —  Дата: Женева, 30  Апр. 
1878). Видавець обіцяв розповідати про життя українців по обидва боки кордону, а та
кож про всі сусідні слов’янські народи, “з  котрими нам прийдеться вкупі здобувати нашу 
землю і волю”. “Громада” призначалася й на те, щоб “передавати українським громадам 
нові здобутки всесвітної науки і праці громадської”, спрямовані на соціальне визволення 
людини й завоювання людських прав. Радикальні, певною мірою утопічні погляди, про
паговані “Громадою”, а також заперечення редакцією “Громади актуальності поширеної 
на той час культурницької діяльності не знайшли розуміння в середовищі тогочасної укра
їнської інтелігенції, яка здебільшого тяжіла до поміркованості. Див.: Лисенко О .В., Ш у
льга М .О . “Громада” / /  Енциклопедія історії України /  Гол. ред. В.А.Смолій. —  К., 
2003 . —̂  Т . 1. —  С. 210; Федченко П .М . М .Драгоманов —  видавець “Громади” / /  
Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова /  Відп. ред. Р .С .М іщ ук. —  К., 
1991. —  С. 8 4 —99. Зм іст і концепція програми “Громади” детально проаналізовані в: 
Лисяк-Рудницький І. Перша українська політична програма: “Переднє слово” до “Гро
мади” Михайла Драгоманова /  /  Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: [У двох томах] /  
Пер. з англ. —  К.., 1994. —  Т . І. —  С. 3 4 9 —374.



К О М Е Н Т А Р І 451

...п р о  одесців і  не казати: ті стояли на вповні револю ційній позиц ії (між чле
нами укр[аїнської] організації був Ж елябов! ) —  йдеться, очевидно, про “Гурток іні
ціативи”, який у 1873 р. організував з одеситів і херсонців Ф.Волховський. Д о  цього 
народницького гуртка “чайковців” із сильними українськими симпатіями входив А .Ж е 
лябов, згодом член “Народної волі”. Страчений як один з  організаторів убивства О лек
сандра II (1881). Див.: Любченко В.Б. Желябов Андрій Іванович /  /  Енциклопедія іс
торії України /  Гол. ред. В.А.Смолій. —  К., 2003 . —  Т . 1. —  С. 145—146.

с. 142 ...н о в і адепти з  львівського “Академічного круж ка”, студентського 
товариства, москвофільського напряму —  “Академическій кружокъ” —  українське 
студентське товариство русофільської ( “москвофільської”) орієнтації, яке діяло у Львові 
в 1871—1895 рр. У 1 876—1877 рр. активну участь у роботі товариства, сприяючи його 
демократизації, брали М .Павлик і І.Франко, які перебували під впливом ідей М .Д ра- 
гоманова. Органом товариства був журнал “Друг” (1 8 7 4 —1877). Після арештів студен
тів-соціалістів у 1877 р. товариство повернулося на консервативні русофільські позиції. У 
1895 р. змінило назву на “Друг”, яке з перервами діяло до 1939 р. Див.: Середа В.В. 
“Академічний кружок” /  /  Енциклопедія історії України /  Гол. ред. В.А.Смолій. —  К.,
2003 . —  Т. 1. —  С. 52.

С. 1 4 5 .. .сілисти досі не видані—  йдеться про листи І.Франка до М.Драгоманова, 
які з ’явилися друком за редакцією М.Грушевського і К.Студинського щойно в 1928 р.: 
Матеріяли для культурної й громадської історії Західньої України.—  К ., 1928. —  Т . 1: 
Листування І.Франка й М.Драгоманова. Перевид.: Листування Івана Франка та М и
хайла Драгоманова /  Редкол.: І.Вакарчук, Я.Ісаєвич (співголови) та ін. —  Львів, 2006 .

П ро візиту /([paroмано]ва на “Б есіду“, на відчит студ[ії] Литвиновича про 
Сербію ... —  йдеться про засідання студентського товариства “Бесіда” у Львові 1876 р., 
на якому був присутній М .Драгоманов. На цьому засіданні Роман Литвинович виголо
сив доповідь “О  політичнім і соціальнім стані нинішньої Сербії”. Див.: Анонім. Історич
ний очерк розвою Товариства академічного “Дружний Лихвар” опісля 21 цьвітня 1871 р. 
по Загальні Збори Товариства з  дня 1 падол[иста] 1885 /  /  З Н Т Ш . —  Львів, 1903. —  
Т . LV. —  Miscellanea. —  С. 14.

с. 146 В  роботі застав згадану брош уру Волховського... —  йдеться про брошу
ру Ф.Волховського “Правдиве слово хлібороба до своїх земляків”, яку О.Терлецький 
готував у Відні до друку. Вийшла друком без зазначення автора: [Волховський Ф.] Прав
диве слово хлібороба до своїх земляків /  Коштом і заходом В.Кістки. —  Відень: 3  Бол
гарської печатні Янка С.Ковачева, 1876. —  24 с. Автор розвивав тему об’єднання селян 
і закликав їх до повстання проти панів: “Гей, чесні хлібороби, трудові робітники, вільні 
козаки, лицарські діти і ви, несчасливі москалі, що одірвані од рідної хати і чесної роботи, 
та чиє серце ще не одірвалося од правди —  гей, слухайте мене, скажу я вам слово по- 
слідне, слово правдиве, не лукаве, що накипіло на серці не часами, а роками! Гей, вставай
те боротись за правду, за людське щастя, за волю, за землю. Близько, ой близько світла 
година, що буде сором і погибель супостатам. Незабаром встануть усі народи і окують 
царів неситих в залізнії пута і їх славних оковами ручними окрутять, а осудять губителів 
судом своїм правим [ . . .] ” (Там само. —  С. 23 ).

с. 149 ...йом у в  “пом іч“ слідом вислано незабутнього Антона Л яхоцького, в  
історії українського письменства звісного звичайно під іменем Кузьми. —  Ляхоць- 
кий (Кузьма) Антін (1853—1918) —  громадський діяч, послідовник М.Драгоманова. 
Походив із Житомира. З  1878 р. перебував на еміграції в Женеві, де керував українсь
кою друкарнею, заснованою М.Драгомановим. Листувався з Лесею Українкою. Був го
ловою Української громади в Женеві (1906 , 1915). Листи М.Драгоманова до А .Л я -  
хоцького у справах української друкарні в Женеві зберігаються в: Ц Д ІА Л  України. —  
Ф . 3 0 9  (Наукове товариство імени Шевченка, м. Львів), on. 1, спр. 2367 .
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с. 150 ...з  їх  друкарні вийш ла українська “Золота грамота” для чигиринсько
го бунту—  йдеться, очевидно, про фальшиве царське звернення до селян від 19 лютого 
1875 р., яке поширювали народники в Чигиринському повіті Київської губернії. Воно 
було надруковане як брошура під загальною назвою ‘‘Устав крестьянского общества Тай
ная Дружина Высочайше утвержденный Его Императорским Величеством Государем 
Императором Александром Николаевичем”, що складалася з трьох документів: “Висо- 
чайшої таємної грамоти”, статуту “Таємної дружини” й “Обряду святої присяги” (скла
дені головно Я .Стефановичем, а надруковані І.Бохановським). У “грамоті” від імені О ле
ксандра II йшлося про несправедливості, що їх зазнають селяни від поміщиків усупереч 
царським розпорядженням від 19 лютого 1861 р.; цар нібито визнавав своє безсилля до
помогти селянам у боротьбі проти поміщиків і пропонував їм об’єднуватися в “таємні 
дружини” й зі зброєю в руках відстояти перед дворянами й чиновниками право на справед
ливий розподіл землі, лісів і сіножатей. Селянські заворушення в цьому регіоні досягли 
апогею під час т.зв. Чигиринської змови 1877 р. —  спроби селянського збройного повс
тання проти поміщиків за розподіл панських земель, що її організувала в Київській губер
нії народницька група Я .Стефановича. Народники використали царистські ілюзії селян, 
їх віру в царя-визволителя. У результаті активної агітації групи Я .Стефановича на почат
ку 1877 р. у багатьох селах Чигиринського та Черкаського повітів була створена нелега
льна селянська організація “Таємна дружина”. Та під час підготовки повстання, яке мало 
відбутися на початку жовтня 1877 р., змову було викрито, а організаторів засуджено до 
тривалих термінів заслання і каторги. Див.: Документы к Чигиринскому делу / /  Былое. —  
Петербург, 1906. —  №  12: Декабрь. —  С. 2 57—261; ВовкотрубЮ. Селянський рух на 
Чигиринщині у другій половині X IX  ст. / /  Чигиринщина: історія і сьогодення. М ате
ріали науково-практичної конференції 17—18 травня 2 0 0 6  року. —  Черкаси, 2 0 0 6 . —  
С. 1 6 4 -1 6 9 .

с. 151 . . .проектована ж “Слов'янська громада” так і  не появилась, Н є знаю, 
на чім розбився проект: найскорше, мабуть, на фінансовім питанні, бо всеслов 'ян- 
ських інтересів Драгоманов не стратив —  сучасні дослідники громадсько-політичної 
діяльності М.Драгоманова назагал поділяють це твердження М.Грушевського —  голов
ну причину згортання проекту видання “Слов’янської громади” пов’язують з відсутністю 
інтересу до нього та фінансової підтримки з боку Київської Старої громади. Але водночас 
звертають увагу на те, що й М .Драгоманов не виявив особливого занепокоєння згортан
ням цього проекту. Очевидно, що після вщухання Балканської кризи та зміцнення пози
цій правлячих режимів в Австро-Угорщині та Росії він був змушений визнати політичні 
проекти на основі “слов’янської ідеї” невідповідними потребам українського руху, вимо
гам часу, обставинам політичного розвитку народів Східної Європи. Після 1878 р. 
М .Драгоманов переніс акцент з  ідеї всеслов’янської федерації на ідею “вільної спілки 
(федерації) громад на всій Україні”. Про еволюцію поглядів М.Драгоманова від слов ян- 
ської взаємності до української національної ідеї див.: Круглашов А . Драма інтелектуала: 
політичні ідеї Михайла Драгоманова. —  Чернівці, 2000 . —  С. 2 8 5 —291.

с. 153 ,,,Др[агом ан]ов сам узявсь писати програмну статтю про російсько- 
українські відносини ( “П ропащ ий час. Українці під М осковським царством 1654— 
1876”) ,  —  навіть почав ї ї  друкувати, але потім закинув, і  видрукувана частина 
вже після його смерті була опублікована (в  “Житі і  С лові”)  П авликом... —  праця 
М.Драгоманова (1878) вперше надрукована повністю окремим виданням у Львові 1909 р. 
з передмовою М .Павлика, де припускалось, що брошура мала служити вступом до запла
нованої М.Драгомановим Грунтовної праці про історію українсько-російських взаємин, 
яку вчений мислив надрукувати в одному з випусків “Громади”. Див.: Драгоманов М. 
Пропащий час. Українці під Московським царством (1 6 5 4 —1876) /  3  передмовою 
Михайла Павлика. —  Львів, 1909. Друге вид.: К., 1918). М .Павлик припускав, що
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задумана М.Драгомановим праця може свідчити про те, що наприкінці 1870-х  рр. той 
перебував у “революційно-сепаратистичнім настрою” та схилявся до ідеї “насильного за 
ведення самостійної української держави”. Відмову М.Драгоманова від продовження друку 
(після виходу вступної частини) і перехід його на позицію перебудови Російської та А вс- 
тро-Угорської імперій на конституційно-федералістичних засадах М . Павлик пояснював 
нестачею національно-державної свідомості в тогочасному українському суспільстві: “[...] в 
прінціпі він [М .Драгоманов] ніколи не був противний самостійній українській державі. 
Але перед ним [...] мусїли встати вже в часї писання його розвідки далеко більші трудно
сти політичної самостійности України, а то: недостатність, до такої важкої справи, самого 
революцийного настрою, —  навіть далеко дужчого, сталїщого, ніж се було в тогочасних 
наших земляків, —  сила держави російської, як і австро-угорської, та недостача прихи
льної політичній самостійности України сили якоїсь инчої великої європейської держави. 
Ось, певно, й причина тому, що Драгоманів увірвав свою розвідку [ . . .] ” (Там само. —  
С. 5 ). Публікацією розвідки М.Драгоманова і передмовою до неї М .Павлик, по суті, 
декларував власну ідейну трансформацію —  схиляння до підтримки ідеї української дер
жавної самостійності. “Добути, або дома не бути! —  отсї мужні слова молодих запорозь
ких козаків, присягаючих 9-го цьвітня 1709 р. Мазепі, повинні стати відтепер одиноким 
політичним окликом України”, —  завершував передмову М .Павлик (Там само. —  С. 8 ).

с. 154 ...львівськийпроцес Франка—Павлика—Терлецького, 1877—1878р р . . . . —  
йдеться про судовий процес у Львові над групою осіб за звинуваченням у причетності до 
соціалістичного руху та створення таємного товариства. Із семи в’язнів, поставлених пе
ред судом 14 січня 1878 р., був один поляк (Е.Кобилянський) і шестеро русинів 
(М .Павлик, А.Павлик, ОЛерлецький, І.Мандичевський, Щ.Сельський, І.Франко). Всі 
вони були засуджені від одного до трьох місяців ув’язнення, хоча з урахуванням часу 
слідства провели в тюрмі значно довші терміни. Радянська історіографія трактувала су
дову справу 1877—1878 рр. як доказ існування в Галичині соціалістичного руху, а голов
ною дійовою особою цієї історії подавала І.Франка. Насправді ж  чіткого поняття про 
соціалізм ні місцева влада, ні суспільство тоді не мали, а І.Франко опинився під слідством 
і був засуджений на шість тижнів ув’язнення (загалом пробув у тюрмі дев’ять місяців) 
через прикрий для нього збіг обставин. Попри доволі розвинуте в Галичині середовище 
польських соціалістів, зусиллями австрійської та польської влади діяльності соціалістів у 
краї було надано характеру тільки “руської змови”. Див.: Грицак Я . Пророк у своїй віт
чизні. Франко та його спільнота (1 8 5 6 —1886). —  К., 200 6 . —  С. 178—189; Горак Р., 
Гнатів Я . Іван Франко. —  Львів, 2004 . —  Кн. 4: Університет. —  С. 2 7 6 —388 . Пор.: 
Himka J.-P . Socialism in Galicia. The Emergence of Polish Social Democracy and Ukrainian 
Radicalism (1 8 6 0 —1890). —  Cambrige (M ass.), 1983.

c. 155 ...в  паспорті звався Барабашем, на суді назвався Котурніцьким, п ізн і
ше звав себе Борковським... —  йдеться про конспіративні імена Еразма Кобилянсько- 
го, польського конспіратора з російським громадянством, який народився 1854 р. у Вар
шаві й помер після 1900 р. Після польського повстання 1863 р. він перебував переважно 
у Швейцарії. Роль Е.Кобилянського у львівському судовому процесі 1877—1878 рр. за 
лишається в історіографії не з ’ясованою: він був справді довіреною особою М.Драгоманова, 
за дорученням якого в 1877 р. намагався залучити до конспіративної роботи галицьку 
молодь і потрапив під нагляд поліції, чи польським провокатором, який діяв в інтересах 
поляків і через якого відбулися арешти українців. З і  спогадів І.Франка відомо, що 
Е.Кобилянський, незважаючи на видалення з Австро-Угорщини в 1878 р. і заборону 
в’їжджати на її територію, неодноразово бував після того у Львові й Кракові. Зокрема, у 
1884 р. він видав у Львові під псевдонімом “Michałko” окремою брошурою кілька віршів 
українською мовою і латинкою, що були навіяні розмовами з  одеськими українофілами. 
Див.: NajcJus W. Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska 18 9 0 —1919. —
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Warszawa, 1983. —  S. 4 2 —44, 52, 63; Грицак Я . Пророк у своїй вітчизні. Франко та 
його спільнота (1856—1886). —  К., 2006 . —  С. 181; Горак Р., Гнатів Я . Іван Франко. —  
Львів, 200 4 . —  Кн. 4: Університет. —  С. 3 3 3 —334.

с. 156 ...на  руки  О м[еляна] Огоновського... —  Огоновський Омелян ( 1833— 
1894), мовознавець і літературознавець, письменник і громадський діяч, священик. Н а
родився в с. Григорів на Станіславщині (тепер село Рогатинського р-ну Івано-Франків
ської обл.). Закінчив Львівську гре ко-католицьку духовну семінарію (1857), але за ста
ном здоров’я не зміг бути сільським парохом. У 1858—1867 рр. працював учителем русь
кої (української) і класичних мов у гімназіях Львова. Одночасно навчався на філософсь
кому факультеті Львівського університету (у  1865 р. здобув звання доктора філософії). 
3 1867 р. —  керівник кафедри руської (української) мови і літератури Львівського уні
верситету (з  1870 р. —  професор). Як мовознавець відстоював окремішність української 
мови з опертям її літературного варіанта на народну основу. Головна праця —  “Исторія 
литературы рускои” (Част. І—IV. —  Львів, 1 8 8 6 —1894). Член-засновник товариства 
“Просвіта” (1868; у 1877—1894 рр. —  голова) і Літературного товариства імені Ш ев
ченка (1873). Один із співзасновників політичного товариства народовців “Народна рада” 
(1 8 8 5 ). Стосунки між М.Драгомановим та Ом. Огоновським не складалися. М .Драго
манов дуже скептично ставився до наукової мовознавчої та літературознавчої діяльності 
Ом. Огоновського, тоді як той рішуче відмежовувався від контактів із будь-ким із пред
ставників радикального й соціалістичного руху в Галичині. Листування між Ом. Огонов
ським і М.Драгомановим опублікував М .Павлик: Із переписки М.П.Драгоманова /  Подає 
М .Павлик. VIII. Переписка М.П.Драгоманова з д-ром Омеляном Огоновським (1 8 7 6 — 
7 7 ,1 8 9 3 —9 4 ) / /  Житє і Слово: Вістник літератури, політики і науки. —  Львів, 1897. —  
Т . V I. —  Рік 4. —  Кн. V  і V I. —  С. 3 6 3 —400 . Див.: Кокорудз І. Професор д[окто]р 
Омелян Огоновский. Огляд єго житя і наукової та літературної діяльности /  /  Записки 
Н Т Ш . —  Львів, 1895. —  Т . V . —  [Наукові статті]. —  С. 1—34; Микитюк В. Іван 
Франко та Омелян Огоновський: мовчання та діалог. —  Львів, 2000 .

с. 157 . ..  Танячкевич, що так недавно брався організувати переправлю вання 
соціалістичної літератури на велику Україну (в ін  був свящ еником в  однім з  при
граничных сіл в  околиці Б  род ів)9 тепер громив українських соціалістів. . .  —  Таняч
кевич Данило  (1 8 4 2 —1906) —  громадсько-політичний діяч і публіцист, один із органі
заторів народовецького (українофільського) руху в Галичині. Народився в с.Дідилові Ка
м’янка-Струмилівського повіту (тепер село Кам’янсько-Бузького р-ну Львівської обл.). 
Греко-католицький священик (з  1868 р. —  парох у с.Закомор’я поблизу Золочева на 
Львівщині). У 1860-х роках відіграв ключову роль в організації сітки громад серед гімна
зійної молоді Галичини та координації їх діяльності, співробітник народовецьких видань, 
зокрема журналу “Правда”. Автор першого друкованого маніфесту народовецького руху 
«Письмо народовців руських до редактора політичноі часописі “Русь” яко протестъ и 
мемориялъ, списавъ Ф едоръ Чорногора» (Відень, 1867). У 1897—1900 рр. —  депутат 
австрійського парламенту від округу Золочів—Перемишляни. Публіцистика Д.Таняч- 
кевича вирізнялася “пророцькими” інтонаціями, що назагал відображало його імпульсив
ний характер: М .Павлик влучно писав про Д.Танячкевича як про діяча з “громовим голо
сом і живими манерами, аж до пророцьких екстаз”. Інтереси М.Драгоманова і Д . Га- 
нячкевича на короткий час зійшлися в 1876—1877 рр., коли ДЛанячкевич з власної іні
ціативи зайнявся переправкою соціалістичної літератури на підросійську Україну. Але після 
хвилі арештів, що прокотилися Галичиною влітку 1877 р. за звинуваченнями у причетно
сті до соціалістичної пропаганди, ДЛанячкевич опублікував статтю “Лжепророки”, в 
якій різко розкритикував поширення з-за  кордону серед українців радикально-соціалісти
чних ідей, назвав закордонних діячів, маючи на увазі М.Драгоманова, “самозваними про
текторами”, закликав галицьких русинів об’єднатися навколо народовців на платформі
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“реальної праці”. Після цієї публікації стосунки між М.Драгомановим і ДЛанячкевичем 
були розірвані. Див.: Листи Данила Танячкевича до Михайла Драгоманова (1876—1877) /  
Зладив і видав М .Павлик. —  Львів, 1906; [ Танячкевич Д \  Лжепророки / /  Правда: 
письмо літературно-політичне. —  Львів, 1877. —  Ч. 12. —  ЗО (18) червня. —  С. 4 6 2 — 
464 . —  Дата і підпис: Червень 1877. Ф едір Чорногора.

с. 159 Народовство з  своїх первісних, демократичних і  навіть радикальних 
позицій 1860-х р р . перекинулось в  суто консервативну партію, свідомо поставило 
собі завдання витримати консервативну марку в  конкуренції з  польською шлях
тою».. —  М.Грушевський, пов’язуючи з “ранніми” народовцями початки радикального 
руху в Галичині, приймав точку зору М.Драгоманова. Полемізуючи з Б.Грінченком, той 
писав: «[...] радикалізм в Галичині появився власне в 1862—6 4  рр. в купі з  творами Ш ев
ченка. Тодішні молоді народовці були власне радикали: документ тому напр. брошура 
д. Ом. Партицкого “Провідні ідеі в письмах Т.Ш евченка”, котра і тепер продаєся в 
Галичині. Сей радикалізм почали затемнювати старші Рутенці або москвофіли, як Лавро
вский, Качала, Ом. Огоновский і др., котрі пристали до народовців з ріжними “діплома- 
тичними” цілями і котрих народовці приняли до себе те ж  по діпломатіі. Але з  народове- 
цких видань від часів “М ети” аж до самоі “Правди” Вол. Барвінского можна виписати 
цілу хрестоматію досить радикальних уступів. Вся біда лишень у тому, що народовці самі 
не брали в сурьоз тих фраз —  і перелякались страшно, коли в 70-ті роки молодші люде, 
підперши старі “украінско-хлопоманскі” думки новим інтернаціональним соціалізмом, 
задумали винести сі думки із стін кружкових у масси народу, не боючись переслідувань, 
майже завше противузаконних у Австрії» ([,Драгоманов M Ą  Листи на Наддніпрянську 
Україну Михайла Драгоманова. —  Коломия, 1894. —  С. 153—154).

с. 163 На чолі польського соціалізму стояв звісний письменник Болеслав Л і- 
мановський... —  ЛімановськийБолеслав (1835—1935) —  польський публіцист, соціо
лог та історик, один із засновників Польської соціалістичної партії (1892 , Polska Partia 
Socjalistyczna). Навчався у Московському (медичний факультет) і Дерптському (філо
софський факультет) університетах. У 1861 р. за антиурядову діяльність на території Лит
ви був висланий в Архангельську, а потім у Воронезьку губернію. У кінці 1870 р. осели
вся у Львові, де закінчив університет. У 1878 р. заарештований за звинуваченням у при
четності до соціалістичного руху. Але після того, як зусиллями австрійської та польської 
влади діяльність соціалістів у Галичині набрала характеру тільки “руської змови”, був 
звільнений і на вимогу намісника Альфреда Потоцького покинув Львів і Габсбурзьку 
монархію. З  жовтня 1878 р. на еміграції —  спочатку в Женеві, де увійшов у соціалісти
чну групу “Równość” ( “Рівність”) й очолив утворену в ній 1881 р. організацію “Lud 
Polski” ( “Польський люд”), згодом —  у Парижі. У 1907 р. повернувся з  еміграції до 
Польщі. Жив у Кракові й Варшаві. У 1922—1935 рр. —  сенатор II Речі Посполитої. 
Основні праці: “О  kwestii robotniczej” (1871), “Stuletnia walka narodu polskiego o nie
podległość” (1 8 9 4 ), “Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej” (1901).

M .Драгоманов полемізував з Б.Лімановським, стверджуючи в 1882 р. на сторінках 
женевського тижневика “Вольное Слово”, що “всякая примесь польского исторического 
патриотизма” може тільки зашкодити “делу интернационального рабочего движения в 
Галиции” [Вольное Слово. —  Женева, 1882. —  №  23. —  17 (5 )  января. Передрук: 
[,Драгоманов М .ГЕ\ Ответ Драгоманова на письмо Лимановского /  /  Собрание полити
ческих сочинений М.П.Драгоманова. С биографическим очерком и портретом автора. —  
Paris, 1906. —  Том II. —  С. 6 0 2 —603 . —  (И здание редакции “Освобождения”)] . В  
історію українського соціалістичного руху в Галичині Б.Лімановський увійшов завдяки 
скандалу, що виник навколо публікації ним у Женеві в 1881 р. “Програми польських і 
руських соціалістів Східної Галичини”, підготованої у Львові Л.Інлендером, Б.Червенським 
і І.Франком. З  первісної назви програми Б.Лімановський вилучив слово “руських”. Коли
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обурені такою зміною львівські соціалісти-русини відмовилися прийняти тираж, він за
клеїв старий заголовок на всіх примірниках стрічкою з написом “Програма галицьких 
соціалістів”, яку було можна легко відклеїти. І.Франко мав враження, що помилка Б.Лі- 
мановського не була випадковою, а відображала його бачення соціалістичного руху в Га
личині як тільки польського. Сучасні польські історики схильні вбачати в цьому інциден
ті друкарську помилку. Сам Б.Лімановський обминав інцидент мовчанкою. Пор.: Гри
цак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1 856—1886). —  К., 2006 . —  
С. 2 3 4 —235; Śliwa М . Bolesław Limanowski: człowiek і historia. —  Kraków, 1994. —  172 s.; 
Najdus W. Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska 1890—1919. —  Warszawa, 
1983. —  S. 3 9 —46, 59; Hornowa E. Ukraiński obóz postępowy i jego współpraca z polską 
lewicą społeczną w Galicji 1876—1895. —  Wrocław; Warszawa; Kraków, 1968; Limanowski B. 
Pamiętniki. —  Warszawa, 1957. —  T . I: 1 8 3 5 -1 8 7 0 ; 1958. —  T . II: 1 8 7 0 -1 9 0 7 . Про 
діяльність Б.Лімановського в Галичині (виселення у 1878 р., спроби повернення, приїзду 
1907 р. , ювілейні урочистості в 1910 р.) див. також архівні матеріали: Ц Д ІА А  України. —  
Ф . 146 (Галицьке намісництво), оп. 4, спр. 492 4 .

Найбільш інтелігентною групою сього робітництва були друкарські складачі, 
на чолі котрих стояв українець Осип Данилюк —  Данилюк Иосиф  (1845  [за ін. 
даними 1843]—1904) —  друкар, один із організаторів робітничого руху у Львові. Наро
дився в с. Воля Баритова Золочівського циркулу в руській сім’ї. Був одружений (1 8 6 9 )  
з  Теофілею Островською (1 8 4 8 —1917), львів’янкою, мабуть, полькою (хрестилась у ко
стьолі святого Антонія). Видавець робітничої газети “Praca” (1 8 7 8 —1892), на сторінках 
якої не вважав за потрібне порушувати національні питання, дотримуючись думки, що не 
має значення, до якої національності належить робітник. Співпрацював з І.Франком і 
М .Павликом. У 1879—1880 рр. І.Франко був фактичним непідписаним редактором га
зети. П ід його впливом проходило перетворення газети “Praca” із професіонального ви
дання львівських друкарів у загальноробітничий орган Галичини. И . Данилюк підтриму
вав І.Франка м^уеріально, коли той, як співробітник газети “Praca”, не мав засобів до 
життя. Згодом И.Данилюк різко змінив свої погляди. Він отримав посаду завідуючого 
типографіею Ставропігійського інституту і перейшов на “москвофільські” позиції. Сим
волом цієї еволюції И.Данилюка став шлюб його доньки Олени з Ієронімом Луциком —  
публіцистом, який зірвав співробітництво з польською католицькою пресою і перейшов 
на бік “москвофілів ”. Див.: Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота 
(1856—1886). —  К., 2006. —  С. 192—193; Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко. —  Львів, 
2005 . —  Кн. 5: Н е пора! —  С. 3 1 - 3 6 .

с. 167 ,.,п ід  час Лоріс-М еліковської “диктатури серця"... —  йдеться про період 
1880—1881 рр. в історії Російської імперії, коли цар Олександр II повернувся до перспе
ктиви серйозної реформи державного устрою. 12 лютого 1880 р. була утворена “Верховна 
розпорядча комісія з охорони державного порядку і громадського спокою”. її очолив ко
лишній харківський генерал-губернатор Михайло Лорис-Меліков (1 8 2 5 —1888), вихо
дець із вірменських дворян, бойовий генерал. Комісія була створена з метою організувати 
ефективний опір теророві народницьких організацій, а також привернути на бік верховної 
влади ліберальну частину суспільства. М.Лорис-Мелікову вдалося навіть переконати царя 
розглянути проект перетворення Росії в конституційну монархію. Лібералізація політики 
царизму передбачала певні поступки й національним рухам, зокрема українському, в особі 
його поміркованих лідерів. З  боку Київської Старої громади в напрямі порозуміння з 
царизмом, сподіваючись на відміну Емського указу, в цей час активно діяли П.Житецький 
і О.Кістяківський. Але близькі надії на порозуміння з урядом розбилися внаслідок убив
ства народовольцями імператора Олександра II (1 березня 1881 р.). Відтак лідери Старої 
громади знову звернули свої погляди до Галичини, заходившись навколо реалізації ідеї 
“українського П ’ємонту” і порозуміння на цьому ґрунті з  польським політичним табором.
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Див.: Миллер А .И . “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном 
мнении (вторая половина X IX  в.). —  Санкт-Петербург, 2000 . —  С. 2 0 4 —2 2 6  (Глава 13: 
Кризис власти в 1880—1881 гг. и попытка отмены Эмского указа); Чорновол /. “Дикта
тура серця” графа Михайла Лорис-Мелікова й український національний рух 1 8 8 0 — 
1881 років ( 3  приводу монографії Олексія Міллера: “Украинский вопрос” в политике 
властей и русском общественном мнении (вторая половина X I X  в.). Санкт-Петербург: 
Алетейя, 2000 . 2 6 8  с. +  10 ил.) / /  Вісник Львівського університету. Серія історична. —  
Львів, 200 2 . —  Вип. 37. —  Част. 2. —  С. 2 5 0 —256; Полещук Т. Історія Росії X I X — 
початку X X  століття. —  Львів, 2 0 0 8 . —  С. 176—178. Пор.: Щ еголев П. И з истории 
“конституционных” веяний в 1879—1881 гг. /  /  Былое. —  Петербург, 1906. —  №  12: 
Декабрь. —  С. 2 6 2 —284 .

с. 171 .. .дав статтю про Костомарова, але розсердився за те, що і ї  поміщено 
без його підпису... —  йдеться про статтю: [Драгоманов М .] Микола Іванович Косто- 
марів. -Очерк житєписний /  /  Сьвіт: Ілюстрована літературно-політично-наукова часо- 
пись. —  Львів, 1881. —  4 . 1 .  —  10 січня. —  [Б ез підпису]; Ч. 2. —  10 лютого. —  
Підпис: М .Д. З  приводу початку статті, що редакція часопису “Світ” опублікувала без 
підпису, М .Драгоманов неодноразово висловлював своє обурення. Пор. окреме вид.: Дра
гоманов М \ Микола Іванович Костомарів: Житєписний очерк. —  Львів, 1901 ( =  Л іте
ратурно-наукова бібліотека. —  Ч. 9 ).

с. 172—173 ...Я к . Стефанович, як чоловік обізнаний з  українською мовою, 
взяв на себе обов*язок — в  спеціальній статті розкрити гріхи “Громади”... —
йдеться про статтю: [СтефановичЯ .] Украинский сборник “Громада” / /  Община: С о
циально-революционное обозрение. —  Женева, 1878. —  №  8  и 9 . —  Ноябрь и Д е 
кабрь. —  С. 17—21. —  Дата і підпис: Лондон. 25 ноября 1878 г. Яков Стефанович. 
Стефанович Яків (1 8 5 4 —1915) —  російський (українського походження) революціо- 
нер-народник. Народився в с. Дептівці Чернігівської губ. (тепер Конотопського р-ну 
Сумської обл.) у сім’ї священика. Навчався на медичному факультеті Київського універ
ситету (навчання не закінчив). У революційному русі з  1873 р., був членом народницько
го гуртка “Київська комуна”, київського гуртка “чайковців”, учасник “ходіння в народ”. 
У 1875 р. організував (під впливом анархічних ідей М.Бакуніна) разом із В.Дебогорієм- 
Мокрієвичем нелегальний гурток “Південних бунтарів”. Головний організатор т.зв. Ч и
гиринської змови 1877 р. —  спроби підняти селянське повстання у Чигиринському повіті 
Київської губернії. Заарештований у вересні 1877 р., однак у травні 1878 р. втік за кор
дон. На сторінках женевського часопису російських народників “Община” (1878 , ред. 
Д.Клеменц, П .Аксельродта ін.) полемізував з  драгоманівською “Громадою”. У 1879 р. 
повернувся до Росії, вступив у народницьку організацію “Земля і воля”, а після ЇЇ розколу 
восени того ж  року став одним із лідерів “Чорного переділу”. У січні 1880 р. емігрував. 
Знову повернувся в Росію у листопаді 1881 р., де приєднався до “Народної волі” і став 
членом її Виконавчого комітету. Вдруге заарештований у лютому 1882 р. і засуджений на 
вісім років каторги (каторгу відбував у таборах на р. Кара в Забайкаллі, т.зв. Карійська 
каторга). З  1890 р. —  на поселенні в Якутії. З  1905 р. жив у Чернігівській губернії, від 
політичної діяльності відійшов. Помер у с. Красний Колядин, тепер Талалаївського р-ну 
Чернігівської обл.

Н а сторінках “Громади” він підчеркував суголосність свого українського феде
ралізм у з  федералізмом латинським, що стояв під впливами Прудона і  Бакуніна —  
у сучасній українській історіографії вплив учень П .Ж .Прудона і М.Бакуніна на погляди 
М.Драгоманова не заперечується, але й не визнається як абсолютний: « [...]  хотілось би 
застерегти проти “змішування” в одну анархістську палітру поглядів Драгоманова та 
Прудона, а тим більше, поглядів М.Драгоманова і М.Бакуніна. [...]  головна відмінність 
драгомановського тлумачення федералістської ідеї була в тому, що він розумів федералізм
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як принцип політичної організації взагалі, а державної зокрема. О тже, вчений не про- 
тиставлявьяк відомі анархісти, федеративний ідеал і державно-політичну організацію сус
пільства. Його праці були вільні від вузько-соціологічного, краще сказати, догматичного 
заперечення тогочасної державності як “буржуазної” і вже тому вартої цілковитого запе
речення. Навіть у найрадикальніші періоди своєї творчості він не погоджувався і не при
ставав на ці догматичні засади європейського анархізму, висловлені спочатку Прудоном, 
а потім доведені до анархістського абсолюту (чи абсурду?) талановитим пером М.Бакуніна 
і його послідовниками» (Круглашов А . Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Дра- 
гоманова. —  Чернівці, 2000 . —  С. 416). І.Франко критикував федералізм М .Драго- 
манова як нежиттєздатну програму: “Чим властиво був федералізм Драгоманова при іґ- 
норованю основної його підстави —  автономії національностий, найбільших і одиноких 
соціяльних організмів, які можуть входити в федеральні союзи одні з одними, се також 
нелегко уяснити собі. Союз громади з  громадою чи товариства з товариством, се ж занад
то елементарна і круха підстава для того, щоб виключно на них будувати цілу систему 
федералїстичного устрою. Спеціяльні цїли й інтереси тих дрібних, часто ефемерних орга
нізацій занадто часто підлягають змінам, щоб їх можна класти основою якоїсь широкої 
системи” ( Франко І. Суспільно-політичні погляди М.Драгоманова /  /  Літературно-нау
ковий вістник. —  Львів, 1906. —  Річн. IX . —  Т. X X X V . —  Кн. VIII (серпень). —  
С. 2 2 6 —2 4 0 ). Пор.: Лисяк-Рудницький /. Драгоманов як політичний теоретик / /  Л и- 
сяк-Рудницький /  Історичні есе: У 2 т. /  Відп. ред. Ф.Сисин; Упоряд. Я .Грицак. —  К.,
1994. —  Т. 1. —  С. 2 9 9 - 3 4 7 .

■ с. 177 Один з  обмосковлених українських революціонерів П рисецький... —
йдеться про Івана Присецького (1 8 5 4 —1911), дворянина Зіньківського повіту Полтав
ської губернії та колезького секретаря, який деякий час перебував у Женеві та співпрацю
вав з  М.Драгомановим. Був співробітником женевської газети “Вольное слово”, на шпа
льтах якої доводив, полемізуючи з П . Аксельродом, що встановлення в Росії політичної 
свободи та прийняття конституції є питаннями більш істотними, ніж соціалістична пропа
ганда. У справі завоювання політичної свободи в Росії пропонував покластися на лібера
льну інтелігенцію, представників земського руху, бо саме вони, як стверджував, найбіль
ше зацікавлені в отриманні загальних конституційних гарантій. Як найближчий соратник 
В.Мальованого був причетний до створення програми діяльності та організації українсь
кої соціально-революційної партії на федеративних засадах, що була покладена в основу 
драгоманівського конституційного проекту “Вільної Спілки” (цей проект, доопрацьова
ний і доповнений М.Драгомановим, був виданий у 1884 р. під назвою: \Драгоманов М .] 
Опыт украинской политико-социальной программы /  Свод и объяснения М. Драгома
нова. —  I. Проэкт оснований устава украинского общества “Вольный С ою з” —  “Вільна 
Спілка”; II. Объяснительная записка к проэкту Устава оснований украинского общества 
“Вольный С ою з” —  “Вільна Спілка”. —  Женева, 1884. —  НО с.). Після повернення 
з-за  кордону був заарештований (1883 ) і засланий на п’ять років до Сибіру. Згодом —  
земський діяч на Полтавщині, депутат І Державної Думи, член Української думської 
громади, близький до партії російських конституційних демократів (кадетів).

с. 184 ...поганий пасквіль Черкезова против Драгоманова... —  йдеться про 
спробу дискредитації російськими революціонерами-анархістами М.Драгоманова як со
ціаліста в брошурі: Черкезов В. Драгоманов из Гадяча в борьбе с русскими социалистами. —  
Женева, 1882. її автор натякав на співпрацю М.Драгоманова з  російськими урядовими 
колами. Брошура була написана в різко критичному і навіть образливому дусі. Стосовно 
особи М.Драгоманова автор використовував такі характеристики, як “подлец”, “гимнаст- 
проситель”, “самозванный выразитель украинского социализма”, “пигмей по политичес
кому образованию” тощо. В.Черкезов відкидав звинувачення М. Драгоманова в бік ро
сійських соціалістів, зокрема народовольців, у “російському месіанізмі”, зверхньому ста
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вленні до національного питання та відкиданні принципу федералізму. Він доводив, що 
М.Драгомановим керують особисті амбіції, буржуазно-конституційні нахили й опорту
нізм. В .Черкезов заперечував важливість національного чинника в боротьбі експлуатова
них народів за соціальне визволення, твердив, що для соціалістів існує тільки питання 
мови, якою треба вести пропаганду на даному етнічному ґрунті. А  що українці не вироби
ли справді прогресивної літератури рідною мовою, то найкраще для них залишатися в 
рамках російських революційних організацій.

Безпосереднім поштовхом до видання брошури стали діяльність М.Драгоманова як 
фактичного редактора женевського тижневика “Вольное Слово” і публікація ним праці 
“Історична Польща і великоруська демократія” (див.: Драгоманов М . Историческая 
Польша и великорусская демократія /  /  Вольное Слово. —  Женева, 1881. —  №  3—20. —  
23 (И ) августа—20 (8 )  декабря. Окреме видання: Драгоманов М . Историческая Поль
ша и великорусская демократія /  Отпечатки из “Вольного Слова”, пересмотренные и 
дополненные. —  Женева, 1882). М.Драгоманов доводив, що польськими й російськими 
революціонерами “руководили и руководят гораздо более фикции былого и теперешнего 
государств и государственных национальностей, нежели представления о реально-су- 
ществующих народах, которые представляют и реальные национальности”. Такий підхід, 
стверджував він, шкодить справі визволення народів колишньої Польщі та теперішньої 
Росії. З  пригноблених націй Східної Європи М .Драгоманов спеціально виділяв україн
ців як потенційно найважливіший відцентровий елемент, що вже привів до розпаду Речі 
Посполитої і за певних умов може зруйнувати основи російської централізованої держа
ви. Поляків він закликав зосередитися на ідеї відновлення незалежності Польщі в етно
графічних кордонах, а демократичні елементи Російської імперії —  домагатися від уряду 
федералізації держави “с признанием полной равноправности всех областей и националь
ностей”.

Черкезов Варлаам М иколайович (Варлаам Асланович Черкезишвілі, 1 8 4 6 — 
1925) —  російський і грузинський анархіст, походив зі збіднілого грузинського князівсь
кого роду. Народився у Тбілісі. Навчався в Московській військовій гімназії та Петровсь- 
кій академії. 3 1866  р. неодноразово відбував покарання (заслання) за участь у револю
ційних гуртках. У 1876 р. втік за кордон. Деякий час співпрацював із журналом П.Лаврова 
“Вперед!”. Переїхавши з  Лондона в Женеву, приєднався до бакуністів, зокрема, брав 
участь у виданні народницького журналу “Община” (1 8 7 8 ). З  кінця 1870-х  років збли
зився з П.Кропоткіним і приєднався до західноєвропейського анархістського руху. Був 
одним із засновників журналу “Le Revolte” (1879). Критикував К .Маркса і Ф.Енгельса. 
З  1890-х  років жив у Лондоні. Засновник партії грузинських соціалістів-федералістів. 
П ід час Першої світової війни займав антинімецьку позицію. У 1917—1921 рр. жив у 
Грузії, опісля повернувся до Лондона. Див.: Николаевский Б. Варлаам Николаевич Ч ер
кезов / /  Каторга и ссылка. —  Москва, 1926. —  №  4  (2 5 ).

У Галичині В.Черкезова, у його полеміці з  М.Драгомановим, по суті підтримав 
О.Партицький, опублікувавши на сторінках львівського часопису “З ор я ” розлогі витяги 
з брошури В.Черкезова. Див.: Мих. Драгоманов в борб'к з  россійскими соціялистами / /  
Зоря. —  Львів, 1882. —  Ч. 16. — 15 (2 7 ) серпня. —  С. 2 5 5 -2 5 6 ;  Ч. 17. —  1 (13) ве
ресня. —  С. 2 7 0 —271.

с. 188 На сім ґрунті утворились його зв  9язки з  “земською конспірацією 99, як  
він  їх жартома прозивав, — лібералами-конституціоналістами, котрих відпоруч- 
ником заявився тут літом 1881 р . гейдельберзький слухач А ркадій М альш инсь- 
кий, і  запросив Драгоманова до свого тижневика “Вольное Слово ", що він зало
жив в  Ж еневі, мовляв, як орган “Земського сою зу"  —  про ступінь включеності 
М.Драгоманова в 1881—1883 рр. в акцію А.Мальшинського, зовнішнім виразом якої 
стало видання тижневика “Вольное Слово”, в історичній літературі ведеться і пожвавлю
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ється дискусія. У центрі цієї дискусії —  питання про можливу агентурну співпрацю 
М.Драгоманова з  російським урядом. Огляд літератури див.: Круглашов А , Драма інте
лектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова. —  Чернівці, 2000 . —  С. 342 , 3 6 9 —370  
(посил. 35 ). Пор.: Заверющенко Н .С . Михайло Драгоманов і газета “Вольное слово” 
(1881—1883) в полеміці з  російською соціалістичною журналістикою. Автореф. д и с .... 
канд. філол. наук: 10.01.08 —  Журналістика /  Львівський національний університет 
імені Івана Франка. —  Львів, 2005 .

М алыиинський Аркадій Павлович (1 8 4 0 —1899) —  російський публіцист, учасник 
революційного руху і водночас співробітник охранки. Навчався на юридичному факуль
теті Московського університету. В історіографії російського народництва започаткував 
офіційну, урядову, охоронну концепцію революційного руху, яка мала потрійне призна
чення: дискредитувати учасників, приховати соціальні мотиви руху та надати охоронним 
органам узагальнену інформацію для практичної діяльності щодо боротьби з ним. У ро
сійських революційних колах широкого розголосу набула підготована А.Мальшинським, 
як співробітником III Відділення (1 8 7 9 —1880), історія революційного руху в Росії, зосе
реджена головно на подіях останнього десятиліття (О бзор социально-революционного 
движения в России. —  Санкт-Петербург, 1880. —  322 с.). Попри малий тираж (150 при
мірників) і призначення тільки для службового користування, вона потрапила до рук ре
волюційних гуртків і була обнародувана в петербурзькій нелегальній газеті “Народная 
Воля” (1880 . —  №  3 —5). Незважаючи на замовний характер, праця викликала невдо
волення верховної влади через те, що автор вказав на неефективність каральних заходів 
та глибокі суспільні причини революційного руху. А.Мальшинський виступав за теорети
ке-пропагандистську протидію поширенню революційних ідей. У 1881 р., як агент т.зв. 
“Священної дружини”, він заснував у Женеві тижневик “Вольное Слово”, який видавав 
за орган неіснуючого ліберального “Земського сою зу” (насправді, за лаштунками цього 
видання під контролем Департаменту державної поліції М В С  Російської імперії велися 
таємні переговори із залишками Виконавчого комітету “Народної Волі” про припи
нення терору стосовно Олександра III). Н е розкриваючи справжніх намірів видання, 
А.Мальшинському вдалося залучити до видання відомих політемігрантів П .Аксельрода 
і М.Драгоманова, причому останній став фактичним редактором. Після повернення до 
Росії А.Мальшинський брав участь у кількох реакційних виданнях ( “Русский вестник”, 
“Народ”).

с. 192 Ініціатором, по деяким відомостям, був М ик[ола]В ас[ильович] Нова- 
левськи й —  йдеться про М.В.Ковалевського (1841—1897) —  педагога і громадського 
діяча, вихідця з  Гадяцького повіту Полтавської губернії, члена Київської та Одеської 
громад. Після закінчення Київського університету і Вищих педагогічних курсів у Санкт- 
Петербурзі працював викладачем у Київській кадетській школі. Згодом зайнявся полі
тичною діяльністю, на деякий час переїхав до Одеси, де працював приватним учителем. 
Матеріально підтримував свою колишню дружину революціонерку-народи и цю М .П . Во
ронцову. З а  це, g також українофільську діяльність у 1879—1882 рр. перебував на за
сланні в Сибіру. Його спогади про перебування на засланні опубліковані: Ковалевський М. 
З і  споминів засланого без суду / /  Літературно-науковий вістник. —  Львів, 1901. —  
Річн. IV. —  Т . X V I. —  Кн. X I (падолист). —  С. 5 2 - 6 8 ;  Кн. XII (грудень). —  
С. 128—149. Після повернення мешкав у Києві. Підтримував, передусім фінансово, пу
бліцистичну діяльність М.Драгоманова за кордоном та видання галицьких радикалів 
(журнал “Н арод” та ін .). Разом з  В.Г.Мальованим і Є.І.Борисовим виношував ідею 
створити в підросійській Україні Радикальну партію (див.: Чикаленко Є\ Спогади (1861— 
1 907). —  К., 2003 . —  С. 106, 154, 158, 179). Фінансував видання драгоманівського 
конституційного проекту “Вільної Спілки”: [,Драгоманов М .] Опыт украинской полити
ко-социальной программы /  Свод и объяснения М.Драгоманова. —  I. Проэкт основа-
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ний устава украинского общества “Вольный С ою з” —  “Вільна Спілка”; II. Объясните
льная записка к проекту Устава оснований украинского общества “Вольный С ою з” —  
“Вільна Спілка”. —  Женева, 1884. М . Гру шевський припускав, що цей конституційний 
проект був розроблений і виданий саме за ініціативою та наполяганням М.Ковалевського. 
У родинному житті щастя не мав: колишня дружина (розійшлися в 1873 р.) отруїлася на 
каторзі в Сибіру, а єдина донька (Ганна) кинулася під поїзд через нещасливе подружнє 
життя. Останні роки прожив у самоті. Про М.Ковалевського залишила спогади Леся  
Українка (спогади не завершені; вперше надруковані у виданні: Леся Українка. Твори /  
З а  заг. ред. Б.Якубського. —  [К.; Харків, 1930]. —  Т. XII: Статті. —  С. 2 7 —33. Див. 
також: Л еся Українка. Зібрання творів: У 12 т. —  К., 1977. —  Т. 8: Літературно-кри
тичні та публіцистичні статті. —  С. 2 2 3 —2 2 8 ).

€ .1 9 3 .. .відомості, привезені Антоновичем з  Галичини восени 1885р . — йдеться 
про спробу В.Антоновича, як представника Київської Старої громади, відіграти посеред
ницьку роль між галицькими народовцями і польськими ліберально-демократичними угру
пованнями задля досягнення в Галичині українсько-польського компромісу. Див.: Чорно- 
вол І. Польсько-українська угода 18 9 0 —1894 рр. —  Львів, 2000 . —  С. 6 7 —68.

с. 194 ...він люто розгнівав народовецькі круги своєю статтею в польськім 
“К ур'єр і львівськім ” про москвофільство і  народовство... — йдеться про статтю 
М .Павлика “Moskalofilstwo і ukrainofilstwo między ludem ruskim w Galicyi” ( “М оскво
фільство і українофільство серед сільського люду в Галичині”), що була надрукована в 
семи частинах у газеті польських лібералів “Kurjer Lwowski” 8 —21 листопада 1884 р. У 
статті М .Павлик стверджував, що народовці у своєму бажанні досягти порозуміння з 
польськими правлячими консервативними колами перевершили співпрацю лідерів моск
вофілів з російським урядом. Автор розвивав думку про народну природу проросійських 
настроїв у Галичині, спритно використаних російським урядом; критикував В.Барвінського, 
порівнюючи його в невигідному світлі з І.Наумовичем і В.Навроцьким; вказував на 
І.Франка як першого з  галицьких літераторів, хто по-справжньому звернувся до народної 
мови. Завершення публікації статті співпало зі скандалом, який був пов’язаний із похоро
ном у Львові без священика прихильника соціалістичних ідей А.Нарольського (учасни
ком похорону був М .Павлик, який виголосив біля могили промову). Невдоволення наро
довців змістом статті, посилене участю М .Павлика в похороні А.Нарольського, призве
ло до їх розриву з М .Павликом. Див.: Анонім. В мутній воді / /  Діло (Львів). —  1884. —  
8 (2 0 )  грудня. Після цього від впливу на народовецькі видання був усунутий також 
І.Франко, який намагався виправдати М .Павлика. Див.: [М асляк В .\ Uwagi Rusina / /  
Kurjer Lwowski. —  Lwów, 1885. —  9 stycznia; Franko /. Ukrainofilstwo galicyjskie / /  Ibid. —  
15 stycznia; Анонім. Jeszcze raz o ukrainofilstwie galicyjskim / /  Ibid. —  18 stycznia; [Б е
леи I.] Марко товчеся no “Kurjer-i Lwowsk-ім” / /  Діло. —  Львів, 1885. —  Ч. 2. —  
5 ( 1 7 )  січня. Про розрив народовців з М .Павликом і І.Франком див.: Горак P .f Гна
тів Я . Іван Франко. —  Львів, 2005 . —  Кн. 5: Н е пора! —  С. 4 0 5 —417, 4 2 0 —421; 
Грицак Я . Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1 8 5 6 —1 8 8 6 ). —  К ., 
2 0 0 6 . —  С. 2 0 8 - 2 1 0 .

с. 195 Се було прелюдією до фундації відновленої “П равди” як органу поль
сько-української угоди в  галицьких відносинах... — йдеться про відновлене за іні
ціативою В.Антоновича і О.Кониського видання у Львові журналу “Правда” (1 8 8 8 — 
1896), яке стало органом правого крила народовців і в 1890—1894 рр. пропагувало полі
тику так званої “нової ери” —  українсько-австрійсько-польського порозуміння. Видав
цем і фактичним редактором видання був О.Барвінський. Початково до видання були 
залучені М.Драгоманов і І.Франко. М .Драгоманов написав навіть програмну статтю до 
першого випуску, що вийшов у жовтні 1888 р., але вона викликала протести з боку 
О.Барвінського і О.Кониського, —  була просякнута космополітичними й антирелігійни
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ми мотивами, звинуваченнями народовців у боротьбі з  “москвофілами” брудними метода
ми. У підсумку спочатку М .Драгоманов, а згодом І.Франко розірвали співпрацю з  редак
цією “Правди”. Детальніше про роль “Правди” в підготовці “нової ери” та участь 
М.Драгоманова у виданні журналу див.: Возник М . Драгоманов у відновленій “Правді”. 
З  додатком його листів до Ол. Барвінського й Ол. Кониського та й останнього до ньо
го /  /  З а  сто літ: Матеріяли з  громадського й літературного життя України X IX  і почат- 
ків X X  століття /  П ід ред. М.Грушевського. —  Харків; К., 1930. —  Кн. 5. —  С. 2 2 9 — 
329; Чорновол І. Польсько-українська угода 1890—1894 рр. —  Львів, 2000. —  С. 108— 
122.

ММ

Розділ II. Н Е К Р О Л О Г И

Пам’яті Федора Вовка. 29 червня 1918 р.
Публікується за виданням: Грушевський М . Пам’яті Ф едора Вовка. f 2 9  червня 

1918 р. / /  Україна. —  К., 1918. —  Кн. 1 - 2 .  —  С. 5 - 1 0 .

Вовк (Волков) Федір Кіндратович (народився 5 (17).03 .1847  у с. Крячківка Пиря- 
тинського повіту Полтавської губ. —  помер 29 .06 .1918  у м.Жлобин, Білорусія, де й 
похований) —  видатний український антрополог, етнограф, археолог, громадський діяч, 
автор понад 6 0 0  наукових і публіцистичних праць. Представник Паризької антропологі
чної та археологічної шкіл. У 1905—1918 рр. найвизначніший антрополог у  Росії, визна
ний фахівець з еволюційного розвитку стопи приматів та людини, української весільної 
обрядовості, першовідкривач Мізинської палеолітичної стоянки, засновник Петербурзь
кої палеолітичної школи в археології. Доктор природничих наук Паризького університету 
(1 9 0 5 ), доктор антропології та етнографії honońs causae Петроградського університету
(1 9 1 7 ) , професор і завідувач кафедри географії та етнографії Київського університету
(1918) . Голова Російського антропологічного товариства при Санкт-Петербурзькому уні
верситеті (1911—1918), дійсний член Російського імператорського географічного товари
ства (1 9 0 8 ), дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (1 8 9 9 ), заступник го
лови (1 8 9 8 —1905), голова (1 9 0 5 —1909) Етнографічної комісії та заступник директора 
Історично-філософічної секції товариства (1 904—1909). Лауреат премії Е.Годара (1901), 
К.Бера (1 9 0 6 ), кавалер бронзової медалі П .Броки і Паризької виставки (1900 ), великої 
золотої медалі ім. П.Семенова-Тянь-Ш аньського (1916). Відзначений найвищою наго
родою Франції —  Орденом Почесного Легіону (1916).

Бібліографія, праць Ф. Вовка: Вовк Г. Бібліографія праць Хведора Вовка (1 8 4 7 — 
1918). —  К ., 1929 / /  Ф едір Кіндратович Вовк (1 8 4 7 —1918). Дослідження. Спогади. 
Бібліографія. Д о  150-ліття з дня народження /  Ред. М.Антонович. —  Н ью -Й орк, 
1997. —  С. 2 9 3 —3 62  (з  доповненням О .Ф ранко).

Література: Стебницький IJ. Спомини про Х в. Вовка / /  Наше минуле. —  К., 
1918. —  4 . 2 .  —  С. 143—148; Його ж. Проф Хведір Вовк /  /  Книгарь. Літопис укра
їнського письменства. —  К ., 1918. —  Липень. —  Ч. 11. —  Кл. 617—622; Кузеля 3 . 
П ам ’яті Хведора Вовка. —  Зальцведель, 1918; Гнатюк В. Ф едір  Вовк / /  Хроніка 
Н Т Ш . — Львів, 1918. — Ч. 6 0 - 6 3 .  — С. 1 2 0 -1 2 4 ;  Золотарев Д . Ф .К .Волков / /  
Русский исторический журнал. —  Петроград, 1918. —  Кн. 5. —  С. 353—357; Соколов Б. 
Ф .К .В овк / /  Родная Земля. —  К ., 1918. —  №  1. —  С. 131—132; Алеш о О. Хведір  
Кіндратович Вовк як антропольог. —  [К  иїв, 1919] (відбитка з  неопублікованого збірни
ка пам’яті Ф .Вовка); Носов А . Проф. Х в. К. Вовк як етнограф. —  [Київ, 1919] (від
битка з  неопублікованого збірника пам’яті Ф.Вовка); Чикаленко Л. Хведір Кіндратович
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Вовк як передісторик. —  [К ., 1919] (відбитка з неопублікованого збірника пам’яті 
Ф .Вовка); Сумцов М . Академік Хведір Кондратович Вовк / /  Наука на Україні. —  
Харків, 1922. —  №  2. —  С. 1 7 4 -1 7 6 ;  Анучин  Д Я  Ф .К.Волков (1 8 4 7 -1 9 1 8 )  / /  
Русский антропологический журнал. —  М ., 1923. —  Т . 12. —  Кн. 3 —4. —  С. 7 8 —79; 
Раковський /  Погляди Хведора Вовка на расовість українського народу /  /  Збірник М а
тематично- природописно-лікарської секції Наукового товариства імені Шевченка. —  
Львів, 1925. —  Т. X X III—X X IV . —  С. 183—200; Студинський К. Матеріяли до  
життєпису Ф едора Вовка. Листування Ф едора Вовка з Ол. Барвінським (в рр. 1891 і 
1900—3). —  [Львів, 1929]; Борщак І. Хведір Вовк у Парижі /  /  Сучасність. —  М ю н
хен, 1961. —  №  3 (березень). —  С. 9 4 —98; Франко О. Ф едір Вовк / / Ф е д і р  Кіндра
тович Вовк (1 8 4 7 —1918). Дослідження. Спогади. Бібліографія. Д о 150-ліття з дня на
родження /  Ред. М . Антонович. —  Нью-Йорк, 1997. —  С. 11—237; ї ї  ж. Федір Вовк —  
вчений і громадський діяч. —  К., 2000; Ї ї ж. Наукова діяльність Ф едора Вовка / /  
Український історичний журнал. —  К ., 200 6 . —  №  3. —  С. 4 2 —56; Листування Ф е 
дора Вовка з  Володимиром Гнатюком /  Упоряд. та коментарі В.Наулка, Н .Руденко, 
О.Ф ранко. —  Львів; К., 2001; Таран О.Г. Ф едір Вовк і Паризьке антропологічне това
риство / /  Історія української науки на межі тисячоліть. З б . наук, праць. —  Вип. 11. —  
К., 2001. —  С. 6 9 —72; Ї ї ж. Наукова спадщина Ф едора Вовка в галузі антропології: 
спадкоємність традицій та сучасне бачення. Автореф. д и с .... канд. іст. наук. —  К., 2003; 
Старков В. Текстологічні зауваження до антропологічних і етнографічних праць 
Ф .К .В овка / /  Український археографічний щорічник. —  Київ; Н ью-Йорк, 2002 . —  
Вип. 7. —  С. 9 7 —104. Його ж. Листи Ф едора Вовка до Митрофана Дикарева / /  Там 
само. —  К ., 2 0 0 7 . —  Вип. 12. —  С. 4 2 1 - 4 3 2 .

с. 201 ...ге , що міг він дати по деяким справам, не може дати ніхто. Бо в  них 
вій  бував часто недільки першим, але й  єдиним —  учений здобув прижиттєве між
народне визнання. Його внесок у світову антропологію полягає в дослідженні ноги при
матів та людини у їх еволюційному розвитку. Методика студіювання людської ноги вче
ного стандартизована 1907 та 1912 рр. на антропологічних конгресах як зразок опису для 
усіх антропологів світу, які досліджують нижні кінцівки приматів та людини. Ф .Вовк  
відомий в українській науці завдяки дослідженню весільних звичаїв та обрядовості, а 
також аргументованому доведенню того, що українці, які проживають від Карпат до Кубані, 
становлять окремий і єдиний антропологічний та етнографічний тип, із своєю самобут
ньою матеріальною та духовною культурою, відмінний від решти слов’янських народів. 
Роботи Ф .Вовка фактично розвінчували теорії російських учених про багатоетнічність 
“Ю га России”, “Малоросии”, неповноцінність “малоросів” як народу тощо. Успіх його 
наукових робіт, ґрунтованих на українському антропологічному та етнографічному мате
ріалі, полягає у використанні наукових методів систематизації, класифікації та обробки 
даних, засвоєних ним у паризькій науковій школі і застосованих в українській антрополо
гії та етнології вперше. Головна заслуга Ф.Вовка як археолога —  це запровадження мето
дів французької археологічної науки (типологічний метод Л.М анувріе) для дослідження 
археологічного матеріалу доби пізнього палеоліту, трипільської культури, що дало змогу 
вченому інакше датувати та охарактеризувати низку стоянок кам’яного періоду. Вченому 
також належить відкриття пізньопалеолітичної стоянки у с. Мізин на Чернігівщині.

З  університету він вийшов спеціалістом-‘ботаніком—  у 1866 р. Ф .Вовк навчався 
на природничому відділенні фізико-математичного факультету в Новоросійському уні
верситеті, але в тому ж  році перевівся до Університету св. Володимира в Києві, закін
чивши його в 1871 р. Природничі знання, здобуті в університеті, успішно практикував у 
своїй подальшій науковій діяльності. Так, етнографічно-фольклорну тематику, якою ціка
вився, долучав до проблем ботаніки. Наприклад, досліджував народні назви рослин на 
Україні та їх застосування в медицині: Волков Ф. Список растений с народными назва-
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ниями и этнографическими примечаниями, представленных в Ю го-Западный отдел им
ператорского Русского общества М.Ф.Симиренком и определенных в ботаническом от
ношении проф. А.С.Роговичем / /  Записки Ю го-Западного отдела императорского Рус
ского географического общества за 1873 г. —  Т. I. —  К ., 1874. —  С. 165—178

с. 201—202 А ле близько зійшовся з  Вол[одимиром]  Антоновичем (з  його 
племінницею він оженився)... —  на формування наукових зацікавлень та ідейних пере
конань Ф .Вовка у київський період життя безпосередньо впливали В.Антонович, 
П.Чубинський, а також М.Драгоманов. Перший доручив йому підготовку “Кобзаря” 
Т.Ш евченка, з забороненими цензурою творами, який надруковано у Празі 1876 р., до
лучив до наукової роботи: упорядкування збірника народних пісень, підготовка видання 
словника української мови. У 1874 р. Ф .Вовк допомагав В.Антоновичу організовувати 
III Археологічний з ’їзд, на якому виступив з доповіддю про український орнамент. Також 
був учасником археологічних експедицій, організованих В.Антоновичем по Київській та 
Волинській губерніях (1 8 7 5 —1876). З  огляду на близькі стосунки з В.Антоновичем не 
дивно, що його дружиною у 1872 р. стала Христина Іванівна Васневська, дочка рідної 
сестри історика Евеліни Боніфатівни ( Франко О. Ф едір Вовк —  вчений і громадський 
діяч. —  С. 5 8 —6 2 ),

с. 202 ...а  також з  Драгомановим... —  з М.Драгомановим учений підтримував 
стосунки аж до його передчасної смерті в 1895 р. Суспільно-політична діяльність Ф.Вовка 
в перший період життя (до 1887 р.) перебувала під випливом М.Драгоманова. Вони разом 
з іншими однодумцями в Женеві видавали збірники “Громада”, нелегальну літературу, роз
повсюджували її на російську Україну, Галичину, Румунію. Згодом, на початку 1890-х рр., 
М.Драгоманов сприяв виданню праць ученого в Софії ( Франко О. Ф едір Вовк —  вчений 
і громадський діяч. —  С. 1 2 9 ,2 5 0 ,2 6 2 ). Так, у 1874 р. Ф.Вовк під впливом М.Драгоманова 
написав кілька публіцистичних нарисів про українське питання: В[овк] Ф. Письма из Ки
єва / /  Санкт-Петербургские ведомости. —  С П б, 1874. —  №  6 3 ,1 9 6 .

...бере діяльну участь в  заснованім українськими ученими Географічнім київ
ськім товаристві... —  від початку заснування Південно-Західного відділення Російсь
кого імператорського географічного товариства 1873 р., фактичним керівником якого став 
П.Чубинський (формально головою обрали Г.Ґалаґана), Ф .Вовк, як один із членів-за- 
сновників товариства, ангажується до етнографічної роботи. Результати його діяльності 
в рамках товариства, а також інших учених, вилилися у сім томів (у десяти книгах) “Тру
дов этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной 
императорским Географическим обществом. Ю го-Западный отдел. Материалы и иссле
дования, собраны П.П.Чубинским” (С П б, 1872—1878). На практиці робота зводилася 
до збору етнографічного, фольклорного, статистичного, юридичного матеріалу серед укра
їнського населення. Знаковою акцією, учасником якої був Ф .Вовк, можна назвати орга
нізацію одноденного перепису населення Києва 1874 р., коли він відповідав за його про
ведення на Подолі. П ід керівництвом П.Чубинського вчений на ярмарку в Борисполі 
зібрав статистично-економічний матеріал, який послужив для написання дослідження: 
Волков Ф .К . О  сельских ярмарках и о значении их для изучения ремесленной и кустар
ной промышленности /  /  Записки Ю го-Западного отдела императорского Русского гео
графического общества за 1873 г. —  Т. I. —  К., 1874. —  С. 2 6 5 —2 8 9 . Окрім сільських 
ярмарків, Ф .Вовк опрацював дослідницькі проблеми народних назв рослин на Україні та 
їх застосування в медицині, український орнамент, сороміцькі народні анекдоти та пісні 
тощо. Склав етнографічну програму, за винятком кількох розділів, для географічного то
вариства (1 8 7 3 ,1 8 7 5 ) . Див.: Франко О. Ф едір Вовк —  вчений і громадський діяч. —  
С. 5 9 - 6 0 ,1 7 7 , 1 9 9 - 2 0 0 ,  2 6 1 - 2 6 4 .

...на Київськім археологічнім з'їзд і 1874р . виступає з  студією про українсь
кий народний орнамент —  див.: Волков Ф .К . Отличительные черты южнорусской
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народной орнаментики / /  Труды III Археологического съезда в России бывшего в Киеве 
в августе 1874 г. —  К., 1878. —  Т. I. —  С. 317—326; Атлас к трудам III Археологичес
кого съезда. —  Табл. X V I —X X V  (Образцы рисунков южно-русского орнамента). Та
кож окрема книга: Ю жно-русский орнамент. Собрал Ф .К.Волков. —  К., 1877. Рецен
зію на цю працю див.: Сборники малорусской орнаментики / /  Киевская старина. —  К .,
1882. —  Т. IV. —  С. 3 6 5 - 3 6 7 .

. ..  “політикою”. Герцеґовинське повстання, потім турецька війна... —  відомо, 
що М .Драгоманов, від’їжджаючи до Відня 1876 р., віз із собою зібрані гроші для Герцо- 
говинського повстання, очевидно, що до їх збору мав причетність і Ф .Вовк ( Франко О. 
Ф едір Вовк —  вчений і громадський діяч. —  С. 2 6 4 ) . Про настрої українців у Галичині 
в період російсько-турецької війни 1877—1878 рр. див.: Левицький К. Історія політич
ної думки галицьких українців 18 4 8 —1914. На підставі споминів. —  Львів, 1926. —  
С. 1 5 8 -1 6 0 .

... Ф .К .В овк брав участь в  переправі через границю нелегальної друкарні, но 
справа провалилась, і  він, побоюючись наслідків, виїхав за кордон —  за спогадами 
приятелів Ф.Вовка, В.Дебогорія-Мокрієвича, О.Кістяківського, його дочки Галини, при
чини виїзду за кордон були дещо іншими, ніж їх подає М.Грушевський, а сам виїзд мав 
пригодницький характер. Після приїзду з  Женеви до Києва в середині 1878 р. Ф .Вовк  
включився у підпільну роботу громадівців і народників (хоча безпосередньої участі в дія
льності останніх, наприклад, терористичній, не брав): заснував таємний гурток дівчат під 
назвою “Гави”, для народників читав реферат про декабристське товариство “Союз бла
годенствия славян*, організував кілька втеч із в’язниць народників, свідчив на судовому 
процесі в справі народника В.Осинського. Після цього процесу Ф .Вовк зрозумів, що 
його можуть заарештувати за підпільну діяльність. Передчуття виявилися недаремними: 
за кілька годин після відходу Ф .Вовка з своєї квартири жандарми, не виявивши його, 
заарештували дружину, яку згодом заслали до В’ятки. Вчений змушений виїхати за кордон. 
На шляху своєї подорожі, в Одесі, його випадково заарештували, однак він назвався іншим 
ім’ям, що посприяло його звільненню. Позитивну роль відіграло вже не передчуття небез
пеки (як це було в Києві), а впевненість у своїй невинності та знайомий жандарм, з  яким 
Ф .Вовк колись навчався в Одеському університеті. “Волков опинився у Одесі, —  пише 
О.Кістяківський. —  Там він був схоплений разом з іншими в якійсь засаді, але не як Вол
ков, а як невідомий, назвавшись іншим іменем. Він впав в амбіцію, що його, зовсім чисту 
людину, ні в чому не винну, затримують” (цитата за: Франко О. Ф едір Вовк —  вчений і 
громадський діяч. —  С. 65). Впевненість і наполегливість допомогли Ф.Вовку також неле
гально перейти російсько-румунський кордон у районі м.Рені над Прутом. Переодягнув
шись у робітника, без будь-яких документів, він перетнув кордон у ніч на 13 червня 1879 р., 
а 17 червня пішки був уже в Галаці. Так розпочався румунський період життя вченого, який 
тривав від 1879 до 1882 р. Проживав у містечку Тульчі, нав’язавши контакти з  його чи
сельною українською громадою, потім з  початку 1880 р. —  у Плоештах, 1881 р. —  Б у
харесті, і лише в кінці 1882—на початку 1883 р. він переїжджає до Женеви. Див.: Фран
ко О. Ф едір Вовк —  вчений і громадський діяч. —  С. 6 4 —70, 2 7 6 —282.

...кількох історичних і  етнографічних студій (про Дунайську Січ, про риба
льство в  Добрудж і й ін .)  —  проживаючи в Румунії в 1 8 7 9 —1882 рр., Ф .Вовк збирав 
історичний, статистичний та етнографічний (також фольклорний) матеріал (особливо в 
Тульчі), що й лягло в основу його розвідок. Наприклад, у листі до І.Франка від ЗО квітня 
1882 р. він писав, що перебуває у Тульчі з метою уточнення відомостей до історії задунай
ських козаків, через що записував свідчення про тамтешню Січ у 120-річного козака 
Ананія Коломийця, а також збирає козацькі пісні. Див.: Франко О . Ф едір Вовк —  
вчений і громадський діяч. —  С. 7 0 —71, 201—202 , 2 0 7 —208 . Його праці з  румунського 
періоду життя публікувалися дещо пізніше, оскільки опрацювання зібраного матеріалу в
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Румунії вчений завершував уже в Женеві та Парижі. Див.: Кондратович Ф. [Вовк Ф .]  
Задунайская Сечь (по местным воспоминаниям и рассказам) / /  Киевская старина. —  
К ., 1883. —  Т. V . —  С. 2 7 —6 6 , 2 6 9 —300, 7 2 8 —777; Кондратович Ф. Экономичес
кие заметки о Болгарии / /  Русская мысль. —  М ., 1884. —  Кн. II. —  С. 1—20; Кн. IV. —  
С. 5 3 —68; Кн. V . —  С. 19—43; Лупулеску [Вовк Ф .]. Русские колонии в Добрудже 
(историко-этнографический очерк) / /  Киевская старина. —  К., 1889. —  Т. X X IV . —  
С. 117—154, 314—336, 6 8 5 —704; Вовк Х в . Українське рибальство в Добруджі / /  М а
теріали до українсько-руської етнольогії. —  Львів, 1899. —  Т. І. —  С. 3 3 —52.

...бере діяльну участь в його літературній роботі, веде українську провінціа- 
льну хроніку в “Громаді”... —  у Женеві українська інтелігенція, об’єднана М .Драго- 
мановим навколо редакції “Громади”, перебувала в дуже скрутному матеріальному стано
вищі. Невідрадне щодення, відірваність від сім’ї спричиняли психологічну депресію, бу
вало, й психічні хвороби (С.Подолинський, М .З ібер ), деякі поверталися до Росії, однак 
там їх арештовували й висилали на Сибір. Однак, незважаючи на це, Ф .Вовк, як і решта 
його колег, працювали передусім над виданням “Громади”. Також він займався коректу
рами окремих видань, провадив дослідження релігійних сект ліпоман, молокан, скопців; 
вивчав весільні звичаї; опрацьовував матеріали, зібрані в Румунії; брав участь у виданні 
“Кобзаря”, зокрема написав вступ до книги ( Франко О. Ф едір Вовк —  вчений і громад
ський діяч. —  С. 7 3 —74, 2 5 9 —26 0 , 2 6 7 —276 , 2 9 6 —2 9 7 ). У другій половині 1886 р. 
вирішує покинути Женеву і на початку 1887 р. від’їздить до Італії, подорожує Генуєю, 
П ізою , Флоренцією, Римом, Неаполем, Помпеями, а 2 травня 1887 р. приїздить до 
Парижа, однак ненадовго. Згодом повертається до Женеви. Стосунки з М.Драгомановим 
холоднішають, “Громада” не виходить друком через фінансові проблеми в середовищі 
громадівців. Ф .Вовк остаточно вирішує переїхати до Парижа з метою студіювати антро
пологію та захистити докторську дисертацію, про що писав у своєму щоденнику ще в 
1880 р., перебуваючи в Румунії. Загалом упродовж женевського періоду свого життя 
(1 8 7 6 —1878 і 1 883—1887 рр.) Ф .Вовк разом із М.Драгомановим, М .Павликом, 
С.Подолинським та іншими видали п’ять збірників і два часописи під назвою “Громада”. 
Див.: Франко О. Ф едір Вовк —  вчений і громадський діяч. —  С. 7 4 —77, 2 9 6 —300. 
Публікації Ф .Вовка у “Громаді”: С-ого [Вовк Ф .уШ чо нового по газетах /  /  Громада: 
Українська збірка впорьадкована Михайлом Драгомановим. —  [№  2]: Звістки про Україну 
1 8 7 6 —1877. —  Женева, 1878. —  С. 281—392; [Його ж]. Вісті з України (Життя по 
селах) / /  Там само. —  С. 1—107; Женева, 1882. —  №  5. —  С. 61—206 .

...пиш е на соціалъ но-політичні теми (статті про соціально-політичні погляди 
Ш евченка, під псевдонімом С ірко) — перебуваючи в Женеві, Ф .Вовк публікував 
кореспонденцію у румунській газеті “Телеграф”, іншій пресі: “Вестник Европы”, “Ново- 
росийского телеграфа”, “З о р і” та інших ( Франко О. Ф едір Вовк —  вчений і громадсь
кий діяч. —  С. 297 , 2 9 9 ). Також статтю про Т.Шевченка: С[ірк]о[Вовк Ф .УТ.Г.Ш ев
ченко і його думки про громадське життя /  /  Громада: Українська збірка впорьадкована 
М иханом Драгомановим. —  [Женева, 1879. —  №  4]. —  С. 3 9 —95; В [олков]X . Ев
рейский вопрос в славянской стране. (Письмо в редакцию “Заграничного вестника”) / /  
Заграничный вестник. —  С П б, 1882. —  Т. 2. —  С. 555—574.

...за  кілька літ переїздить до Парижа і  тут поручріжних занять для заробку, 
перекладів тощо віддається студіям антропології й археології, в  антропологічній 
ш колі... —  Ф .Вовк виїхав до Парижа 11 жовтня 1887 р. Перш ніж розпочати антропо
логічні дослідження як фахівець з української проблематики, він пише багато статей до 
Історичного і Географічного бюлетенів, подає гасла до чеської енциклопедії “Ottov slovnik 
naucny”, надалі продовжує працю над темою українського весілля, зокрема сороміцьких 
весільних пісень тощо ( Франко О. Ф едір Вовк —  вчений і громадський діяч. —  С. 81— 
8 3 ). Вчений у листі до М.Грушевського від 4 жовтня 1895 р. пояснював, що заробляє на
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прожиття перш за все навчанням “панських дітей”, перекладами з чеської на російську 
мову підручника з доісторичної антропології, також перекладами на французьку різних 
документів для комерсантів. Див.: Наулко В Ф іл іп о в а  Ю . “Пишу ж я, щоб якомога 
частіше нагадувати людям, що є на світі Україна”. Листування Ф.Вовка з  М.Грушевсь- 
ким / /  Родовід. —  К., 1997. —  №  15. —  С. 52. Однак найважливіша справа Ф .Вовка  
в Парижі —  це навчання та дослідження під керівництвом видатних представників П а
ризької антропологічної школи П.Топінара, Ґ.Мортільє, Л.М анувріє, Ш .Л етурнота ін. 
в Антропологічній школі при Сорбонні, М узеї історії природи, музеї “Трокадеро”. Див.: 
Франко О. Ф едір  Вовк —  вчений і громадський діяч. —  С. 133—137, 211—212.

...й  лабораторії археологічного товариства під проводом Габріеля Мортілє в  
археологіїйЛ ю їМ анувріє в антропології—  Ф .Вовк навчався антропології в Антро
пологічній школі при Сорбонні, а практичні заняття провадив у лабораторії при ній, яку 
очолював Л.М анувріє. Вчителем з археології Ф .Вовка був Ґ.Мортільє. Періодизацію  
археології цього вченого та методику проведення археологічних досліджень палеоліту 
Ф .Вовк згодом застосовував у Петербурзі, а також його учні в Києві упродовж 1920— 
середини 1930-х рр. ( Франко О Ф едір Вовк —  вчений і громадський діяч. —  С. 213— 
214, 2 2 6 - 2 2 8 ) .

Мортільє (M ortillet) Габріель (1821—1898) —  французький історик первісного су
спільства, археолог. Професор доісторичної антропології в Антропологічній школі при 
Сорбонні. Розробив хронологічну схему послідовних етапів розвитку палеолітичної куль
тури. Виділив у ній шельську, ашельську, мустьєрську, солютрейську та мадленську епо
хи. Періодизацію палеоліту, запропоновану Г.Мортільє, визнають археологи до сьогодні.

Манувріє ( Manouvrier) Леонс (1850—1927) —  французький антрополог. Професор 
антропології в Антропологічній школі при Сорбонні. Керував антропологічною лабораторі
єю при ній. Досліджував співвідношення ваги людського мозку до різних частин тіла.

П ід проводом М анувріє він зачав свою антропологічну дисертацію на док
торський степінь про людську ногу, котрою, як висловивсь передо мною М анув
р іє, “він  зробив людську ногу такою ж інтересною, якою перед тим була рука 
Сю роботу він закінчив уже в 1900—1 9 0 4 р р . —  об’єктом дослідження в антрополо
гії Ф .Вовк взяв людську ногу в її еволюційному розвитку. Завершивши докторське до
слідження під назвою “Variations squelettiques du pied chez les primates et dans les races 
humaines” (Скелетні видозміни ступні у приматів і людських расах) у 1901 р., опубліку
вавши в 1903—1904 рр., захистив її у 1905 р. на звання доктора природничих наук 
(doctereus des sciences) Паризького університету, що стало можливим лише після рекомен
дації від Російського музею ім. Олександра III, з  яким тоді співпрацював, позаяк Ф .Вовк  
вважався політичним біженцем. Див.: Volkov Th. Variations squelettiques du pied chez les 
primates et dans les races humaines /  /  Bulletins et Memoires de la Societe d Anthoropologie de
Paris. —  Paris, 1903. —  T . 4. —  P. 6 3 2 - 7 0 7 ;  1904. —  T . 5. —  Fase. 1. —  P . 1 -5 0 ;  
Fasc. 3. —  P. 201—331; Fasc. 6. —  P . 7 2 0 —725. Завдяки науковим дослідженням про 
людську ногу Ф .Вовк став поряд зі своїми іменитими наставниками П  Лопінаром, А . і 
Ґ.М ортільє, Л.М анувріє, П .Броком, яких вважають представниками прогресивної ево
люційної школи в антропології, складовими частинами якої були етнологія та археологія. 
У 1907 та 1912 рр. на світових антропологічних з ’їздах у Монако й Женеві була прийнята 
єдина міжнародна система вимірювання людини. Результати багаторічних досліджень 
Ф . Вовка над людською ногою, сформульовані ним у пропозиціях вимірювання людської 
ноги, затверджені на згаданих наукових форумах як міжнародний стандарт в антрополо
гії. Слова, які цитує М.Грушевський, сказані йому французьким ученим Л .М анувріє, 
коли він перебував у Парижі в 1903 р. як гість-лектор Вищої російської школи суспіль
них наук. ( Франко О. Ф едір Вовк —  вчений і громадський діяч. —  С. 9 9 , 133—134, 
1 3 7 -1 3 9 ,1 4 8 ) .
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...реф ерував по спеціальних ф ранцузьких часописах новини з  російської та 
української археології... —  перша ґрунтовна рецензія Ф . Вовка на працю, написану 
українським істориком ( Д.Багалієм) на археологічному матеріалі, поміщена у французь
кому виданні “Антропологія” в 1891 р. Потім учений подав кілька десятків рецензій на 
праці інших українських і російських істориків та археологів: В.Антоновича (1 8 9 4 ),  
М.Біляшівського (1895 ), І.Пантюхова (1 8 9 6 ), В.Яструбова, М.Криштофовича (1 8 9 7 ), 
Д.Анучина (1 8 9 9 ), Б.Ханенка (1 9 0 0 ), М.І])ушевського (1 9 0 0 ), В.Деметрикієвича 
(1901 ), Ф .Брікнера (1 9 0 3 ) та інших. Див.: Вовк Г  Бібліографія праць Х ведора Вов
ка. —  С. 310—351. Своїми численними рецензіями вчений спопуляризував українську 
археологію, яка тоді лише зароджувалася серед західноєвропейського наукового світу. 
В Західній Європі завдяки Ф.Вовку стали відомими палеолітичні стоянки, відкриті україн
ськими та російськими археологами ( Франко О. Ф едір Вовк —  вчений і громадський
діяч. —  С. 2 1 7 -2 1 9 ) .

В загалі служив дж ерелом всяких інформацій для ф ранцузьких етнологів і  
фольклористів щодо української та російської етнології й  археології... —  Ф .Вовк  
ставився до справи популяризації, передусім українських наукових здобутків, з  переко
нань не лише дослідницьких, а й національних. “Пишу ж я туди (до французької науко
вої періодики —  А . Ф .) тільки задля того, щоб хоч потроху заводити українську працю 
до загальноєвропейської науки, щоб якомога частіше нагадувати людям, що є на світі 
Україна і щоб добитись признавання її коли не у політиці, то хоч у науці”, —  так писав 
учений до М . Гру шевського в 1895 р. ( Наулко В., Філіпова Ю . “Пишу ж я, щоб якомога 
частіше нагадувати людям, що є на світі Україна”. —  С. 51).

с. 2 0 2 —203 ...праця його про весільний українській обряд, котрий освітлю
вав він  (майже в  однім часі з  аналогічною, але скромнішою працею В . О хримовяча... 
оброблена спочатку для болгарського видання 1890—1901р р ., потім по-ф ранцу- 
зьки ) —  найбільшим внеском Ф.Вовка в українську етнологію вважають праці про укра
їнську весільну обрядовість (етапи шлюбного церемоніалу, склад його учасників, обряди 
та звичаї, народні весільні пісні тощо). Детальніше див.: Франко О. Ф едір  Вовк —  
вчений і громадський діяч. —  С. 8 6 ,1 0 0 ,1 7 9 —181, 2 0 3 —205. Дослідження з  цієї тема
тики, за сприяння М.Драгоманова, надруковані болгарською мовою у 1 8 9 0 —1891 рр., а 
потім, як доповнений варіант, французькою в Парижі в 1891—1892 рр. Див.: Волков Ф .К. 
Свадбарските обреди на славянските народи /  /  Сборник за народны умотворение, наука 
и книжнина. —  София, 1890. —  Кн. III. —  С. 1 3 7 -1 7 8 ;  1891. —  Кн. IV . —  С. 194— 
230; Кн. V . —  С. 2 0 4 -2 3 2 ;  Кн. VIII. —  С. 2 1 6 -2 5 6 ; Кн. XI. —  С. 4 7 2 -5 1 0 ; Volkov Th. 
Rites et usages nuptiaux en Ukraine / /  LAntropologie. —  Paris, 1891. —  T . 2. —  P . 160— 
184, 4 0 8 —437 , 5 3 7 —587; 1892. —  T . 3. —  P. 541—588 . Праця В.Охримовича опуб
лікована в московському “Етнографічному огляді”: Охримович В. Значение малорусских 
свадебных обрядов и песен в истории эволюции семьи /  /  Этнографическое обозрение. —
М „ 1891. —  Кн. X I. —  №  4. —  С. 4 4 -1 0 5 ;  1892. —  Кн. X V . —  №  4. —  С. 1 - 5 4 .
Вчений не обмежувався лише українською весільною обрядовістю, а намагався порівняти 
її з подібною практикою в інших країнах. Так, 1895 р. в Петербурзі побачила світ його 
стаття про шлюбні звичаї в Болгарії, а 1911 р. —  рекомендації для збирання відомостей 
про шлюбний обряд росіян та інших народів Російської імперії: Волков Ф . Свадебные 
обряды в Болгарии / /  Этнографическое обозрение. —  М ., 1895. —  Кн. X X V II . —  
№  4. —  С. 1—56; Его же. Программа для собирания сведений о свадебных обрядах у 
великоруссов и инородцев Восточной России /  /  Живая старина. —  С П б, 1911. —  
Вып. 1. —  С. 2 7 - 3 0 .

с. 203 П оменш і розвідки  були присвячені українському побратимству, риту
альному вж иванню санок при похоронах —  йдеться про: \Ыкоѵ Th. Fraternisation 
(L a) en Ukraine / /  Melusine. —  Paris, 1891. —  T . V . —  №  8. —  P . 193—203; Україн
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ський переклад: Вовк Х в . Братання на Україні / /  Правда. —  Львів, 1891. —  Т. III. —  
Вип. VII. —  С. 2 7 —29; Вип. VIII. —  С. 8 6 —94; Xblkov 77 Traineau (L e) dans les rites 
funeraires de 1’Ukraine / /  Revue des Traditions Populaires. —  Paris, 1896. —  T . X I. —  
P. 2 0 9 —228 . Передрук останньої статті українською мовою у збірнику праць ученого: 
В о вк  Ф. Студії з  української етнографії та антропології. —  Прага, [1927].

...з  м оєї ініціативи організувалось при  Л ьвівськім  науковім товаристві ім. 
Ш евченка етнографічне видавництво, присвячене головно українській усній  сло
весності ( “Етнографічний зб ірн ик”) ...  —  ініціаторами заснування в 1895 р. “Етно
графічного збірника”, а також Етнографічної комісії (1 8 9 8 ), на базі якої він згодом вида
вався, разом з  М . Гру шевським виступили також І.Франко та В.Гнатюк. Хоча редактором 
перших двох томів видання вказаний М . Гру шевський, насправді їх редагував І.Франко 
(другий разом з В.Гнатюком). Див.: Шеремета О .М . Володимир Гнатюк і українська 
етнографічна наука кінця X I X —початку łX X  століття. Автореф. дис. ... канд. іст. 
наук. —  Львів, 2003 .

Товариство ім. Ш евченка прийняло сю пропозицію  прихильно, і  так з ’яви 
лись “Матеріали до української етнології”; кілька випусків їх  вийш ло під редакцією  
покійника, і  в ін  умістив в них кілька власних розвідок по археологіїй  етнології та 
обробив до друку чимало розвідок і  комунікатів своїх кореспондентів, котрих 
взагалі мав чимало —  ідея заснування “Матеріалів до українсько-руської етнології” 
належала Ф.Вовку. Починаючи з  1895 р. у листах до М.Грушевського він обґрунтував 
потребу видання саме двох збірників —  одного як репрезентанта наукових студій, іншого —  
для матеріалів, зібраних у процесі етнографічних експедицій ( “Етнографічного збірни
ка”). Однак через непорозуміння, які виникли, властиво, через підготовку до друку ново
го видання, у 1898 р. листування між ними припинилося (хоча й ненадовго), а “Матеріа
лами” надалі опікувалися І.Франко та В.Гнатюк. Таким чином, долучившись до роботи 
Етнографічної комісії наприкінці 1890-х рр., Ф .Вовк, переважно через В.Гнатюка, про
довжив справу серійного видання “Матеріалів”. Див.: Франко О. Ф едір Вовк / / Ф едір  
Кіндратович Вовк (1 8 4 7 —1918). Дослідження. Спогади. Бібліографія. Д о  150-ліття з  
дня народження. —  С. 141; ї ї  ж. Ф едір Вовк —  вчений і громадський діяч. —  С. 193— 
194; Наулко В., Філіпова Ю . “Пишу ж я, щоб якомога частіше нагадувати людям, що є 
на світі Україна”. —  С. 60; Листування Федора Вовка з  Володимиром Гнатюком /  Упо- 
ряд. та коментарі В.Наулка, Н .Руденко, О. Франко. —  Львів; К ., 2001. —  С. 2 6 —27, 
31. Ф .Вовк редагував сім томів “Матеріалів” (1 8 9 9 —1905, тт. I—V II). Див.: Студинсь- 
кий К  Матеріяли до життєпису Ф едора Вовка. Листування Ф едора Вовка з Ол. Бар- 
вінським (в рр. 1891 і 1903—3). —  [Львів, 1929]. —  С. 21; Серед його праць, вміщених 
у виданні, слід назвати: В [овк]Х в. Від редакції. Дещ о про теперішній стан і завдання 
української етнології j j  Матеріали до українсько-руської етнології. —  Львів, 1899. —  
Т . І. —  С. V —X IX ; Його ж. Програма до зібрання відомостей, дотичних народної побу
тової техніки /  /  Там само. Додатки. —  С. 1—22; Його ж. С пеці^ьні програми до нау
ково-етнографічних розвідок /  /  Там само. Додатки. —  С. I—II; Його ж. Передісторичні 
знахідки на Кирилівській вулиці у Києві / /  Там само.^— С. 1—32; Його ж. Українське 
рибальство в Добруджі /  /  Там само. —  С. 3 3 —52; його  ж. £ороміцькі весільні пісні, 
записані М.О.Максимовичем /  /  Там само. —  С. 157—168; Його ж. Конгрес фолькло
ристів (Congres des Traditions Populaires) у Парижі у вересні 1900 р. / /  Там само. —  
Львів, 1900. —  Т. III. —  С. 181; Його ж. Знахідки у могилах між Бережем і Стретів- 
кою і біля Трипілля /  /  Там само. —  Львів, 1900. —  Т. III. —  С. 1—11; його  ж. Вироби 
передмікенського типу у неолітичних становищах на Україні / /  Там само. —  Львів, 
1905. —  Т . V I. —  С. 1—27; Його ж. Антропометричні досліди українського населення 
Галичини, Буковини й Угорщини / /  Там само. —  Львів, 1908. —  Т . X . —  С. 1—3 9  та 
13 табл.
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Учений листувався з  понад 755 кореспондентами (вченими антропологами, етногра
фами, археологами та ін.), які надіслали йому 5,5 тис. листів ( Франко О. Ф едір  Вовк —  
вчений і громадський діяч. —  С. ЗО, 175 ,1 7 7 —178). Участь ученого в діяльності Н Т Ш , 
окрім редакторської роботи з “Матеріалами”, полягала у виголошенні доповідей на засі
даннях Етнографічної комісії Н Т Ш  у другій половині 1903 р., властиво, тоді, коли він 
перебував у Львові. На прохання Історико-філософічної секції восени того ж  року Ф.Вовк  
провів вісім двогодинних лекцій з  археології з показом археологічних колекцій. Тісніший 
зв ’язок з  Товариством учений підтримував до 1906 р., під час своїх експедицій у Галичи
ні, Лемківщині та інших місцевостях. Детальніше про стосунок Ф .Вовка до Н Т Ш  див.: 
Студинський К. Матеріяли до життєпису Ф едора Вовка. —  С. 2 0 —23. Надалі вчений 
не брав діяльної участі в Товаристві, переїхавши до Петербурга і проводячи щорічні до
слідження в українських губерніях Російської імперії, лише 23 вересня 1912 р., перебува
ючи у Львові проїздом із Женеви до Санкт-Петербурга, на засіданні Історико-філософічної 
комісії прочитав реферат “Нові знахідки палеолітичних становищ в Мізині (Чернігів
щ ина)”, а також поінформував про Женевський археологічно-антропологічний конгрес, 
який відбувся того ж  року (Центральний державний історичний архів України у Львові. —  
Ф . 3 0 9 , оп. 1, спр. 42 , арк. 126—126 зв).

...п р о  кам ’ян у культуру київської околиці й  палеограф ічні нахідки К ирилів
ської улиці, неолітичні становища і  оселі з  мальованою посудою ( т. зв . трипільську 
культуру) —  Ф .Вовк чи не найбільше спопуляризував відкриття В.Хвойки не лише у 
Європі, а й у світі. У Парижі 1900 р. за участю вченого організована виставка трипільсь
кої культури. Ф .Вовк не проводив безпосередньо розкопок, писав статті про стоянки пе- 
редмікенської (трипільської) культури в Україні на підставі матеріалів, опублікованих
B . Хвойкою, застосовуючи теоретичні здобутки французької археології (дослідження 
А.М ортільє). М.Грушевський має на увазі статті: Вовк Х в. Передісторичні знахідки на 
Кирилівській вулиці у К и є в і ,/ /  Матеріали до українсько-руської етнології. —  Львів, 
1899. —  Т. 1. —  С. 1—32; Його ж. Знахідки у могилах між Вер^м’єм і Стретівкою і біля 
Трипілля /  /  Там само. —  Львів, 1900. —  Т. III. —  С. 1—11; Його ж. Вироби передмі- 
кенського типу у неолітичних становищах на Україні /  /  Там само. —  Львів, 1905. —  
Т. V I. —  С. 1—27. Остання публікація —  це доповідь про індустрію трипільської куль
тури в стоянках неолітичного типу на Україні, виголошена вченим на Міжнародному кон
гресі передісторичної антропології та археології в Парижі в 1900 р. й опублікована впер
ше в скороченому вигляді; \/blkovFh. Industrie (L ’) premycenienne dans les stations neolithiques 
del’Ukraine (Resume de la communication) / /  Congres international d ’Anthropologie et la 
d Archeologie prehistoriques. Compte rendu de la 12-me Session, Paris 1900. —  Paris, 1902. —  
P . 401—404. Див. також: Волков Ф. Палеолитическая стоянка на Черноморье /  /  Архео
логическая летопись Ю жной России. —  К ., 1899. —  Т. I: Исследования и раскопки. —
C. 7 4 —75; Его же. П о поводу наших неолитических находок с керамикой домикенского 
типа / /  Киевская старина. —  К., 1900. —  Т. L X X . —  С. 2 3 5 —245. Характеристику 
досліджень Ф .Вовка в археології див.: Франко О. Ф едір Вовк —  вчений і громадський 
діяч. —  С. 219—225.

...в ін  пробує прилож ит  до українських нахідок поділ на епохи, вироблений 
Мортілє, і  зачислив нахідки К ирилівської вулиці до М аделенської епохи; се ви 
кликало небезінтересну полеміку про те, наскільки ф ранцузьку хронологію  епохи 
можна прикладати до української культури —  Ф .Вовк, застосувавши типологічний 
метод та технологічну періодизацію палеоліту свого вчителя Ґ.Мортільє, відніс пам’ятки, 
виявлені В.Хвойком у Кирилівській стоянці в 1893 р., до магдаленської епохи. Його 
висновки ґрунтувалися на теоретичних здобутках західноєвропейської археології та при
скіпливому аналізі знахідок. Свої думки він виклав у статті: Вовк Х в . Магдаленське 
майстерство на Україні / /  Записки Н Т Ш . —  Львів, 1902. —  Т . X L V I. —  Кн. 2. —
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С. 1—12. Висновки вченого викликали полеміку в російській науковій пресі, проте згодом 
датування стоянки Ф.Вовком прийняли, в тому числі й В .Хвойка ( Франко О. Ф едір  
Вовк —  вчений і громадський діяч. —  С. 219, 228; Бахмат К .П . Вікентій Вячеславо
вич Хвойка (до 50-річчя з дня смерті) / /  Археологія. —  К ., 1964. —  Вип. X V II. —  
С. 189).

. . .доволі ж иву кореспонденцію  між покійним і  мною... —  листування між 
М.Грушевським і Ф.Вовком розпочалося ще в 1895 р., однак перервалося у 1898 р. через 
непорозуміння у справі видання “Матеріалів до українсько-руської етнології”: “Кілька 
років я, —  писав М.Грушевський до Ф.Вовка, —  в інтересах розвою наукової роботи 
пробував щось свого зробити для етнологічного видавництва, але все ми якось не могли з 
собою прийти до ладу. Тому уважаю ліпшим раз на завсіди зробити кінець нашим корес
понденціям”. Цитата за: Франко О. Ф едір Вовк / / Ф едір  Кіндратович Вовк (1 8 4 7 — 
1918). Дослідження. Спогади. Бібліографія. Д о 150-ліття з дня народження. —  С. 141. 
Проте, незважаючи на категоричність слів М.Грушевського, листування відновилося у 
1901 р. і тривало до 1913 р. Епістолярій Ф .Вовка до М.Грушевського в кількості 72  
одиниць знаходиться в особистому фонді історика ( Ц Д ІА К  України. —  Ф . 1235, оп. 1, 
спр. 3 8 9 ). 73 листи М.Грушевського до Ф.Вовка зберігаються в Науковому архіві Інсти
туту археології Н А Н  України (ф. 1, В / 1904—В / 1997). Див. публікацію частини з них: 
Наулко В., Філіпова Ю . “Пишу ж я, щоб якомога частіше нагадувати людям, що є на 
світі Україна”. —  С. 4 4 —66.

...прочитати в нім короткий курс історії України. Я  прийняв сю пропозицію , 
на В еликодніх святах поїхавш и до Париж а... —  у 1901—1905 рр. на запрошення 
І.Мечникова і М.Ковалевського Ф .Вовк у Парижі при Сорбонні, у Вищій російській 
школі суспільних наук викладав курси: еволюція економічної культури, порівняльна етно
графія, основи антропології, етнографія слов’ян та ін. У квітні 1903 р. Ф .Вовк запросив 
М.Грушевського прочитати курс лекцій на тему: “Очерк истории украинского (малорус
ского) народа”. М.Грушевський за розкладом мав читати цей курс 1, 2, 8 і 15 травня 
( Франко О, Ф едір Вовк —  вчений і громадський діяч. —  С. 9 2 —9 5).

...вислав свою сім ’ю на Полтавщину і  жив самітно в  дуже недогідних обста
винах —  стосунки Ф.Вовка з другою дружиною Олександрою Реммельмаєр, зрештою, 
як і з  першою, складалися напружено. Вона з  двома дітьми щоразу переїздила з місця на 
місце в пошуках кращого матеріального побуту: в Полтавську губернію —  до брата, в 
Москву —  до сестри, в Коломию —  до сім’ї І.Раковського, і лише після переїзду Ф.Вовка 
до Петербурга становище покращилося і сім’я переїхала до нього; див.: Франко О. Ф е 
дір Вовк / /  Ф едір  Кіндратович Вовк (1 8 4 7 —1918). Дослідження. Спогади. Бібліогра
фія. Д о  150-ліття з  дня народження. —  С. 160.

с. 2 0 4  ...Я провів в Товаристві скромніасигновки для нього... —  М.Грушевський 
як голова Н Т Ш  домігся фінансового забезпечення антропологічної експедиції Ф .Вовка в 
Галичині 1903 р. Так, 28  травня на засіданні Історико-філософічної секції Товариства він 
повідомив про бажання Ф .Вовка приїхати до Львова з метою проведення антропологіч
них досліджень. Секція вирішила клопотатися перед Етнографічною комісією і Виділом 
(Радою ) Товариства щодо фінансування акції, а також просити вченого прочитати курс 
лекцій з антропології. З червня та ж секція знову прийняла рішення звернутися до Етно
графічної комісії та Виділу з проханням вже “визначити більші субвенції на екскурзию по 
Галичині для антропольоґічних і археольогїчних дослідів, які підіймається робити д. 
Ф .Вовк, і для урядження курсу антропометрії у Львові”. Президія Товариства задоволь
нила прохання; див.: Хроніка українсько-руського Наукового товариства імени Ш евчен
ка у Львові. —  Львів, 1903. —  Ч. 15. —  С. 9 ,1 4 .

...покійник літом 1903 р . приїхав до Л ьвова і  зайнявся, вперш е по стількох 
літах, роботою на українськім ґрунті —  впродовж 1903—1906 рр. Ф .Вовк за завдан
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ням Паризького антропологічного товариства та етнографічного відділу Російського му
зею ім. Олександра III у Петербурзі, за участі Наукового товариства ім. Шевченка, про
водив антропометричні дослідження українців Галичини (бойків, гуцулів), Буковини, Лем- 
ківщини, Угорщини (район Бачки). Йому допомагали М .Русов, І.Раковський, І.Франко, 
З.К узеля, П .Рябков та інші. Організації експедиції у 1903 р. значною мірою посприяв 
О.Барвінський як голова Етнографічної комісії. Ф .Вовк написав два листи до нього з  
бажанням приїхати до Галичини, щоб дослідити гуцулів в антропологічному відношенні, 
однак, пепоредньо переговоривши про свої наміри з М.Грушевським у Парижі в травні 
того ж  року. Див.: Студинський К. Матеріяли до життєпису Ф едора Вовка. —  С. 12— 
19. Результати кількарічної роботи опубліковані: Вовк Ф. Антропометричні досліди укра
їнського населення Галичини, Буковини й Угорщини / /  Матеріали до українсько-руської 
етнології. —  Львів, 1908. —  Т . X . —  С. 1—39  та 13 табл. Див. також річні звіти: 
Вовк Х в . Справозданє антропологічної екскурсії д. Х в. Вовка /  /  Хроніка українсько- 
руського Наукового товариства імени Шевченка. —  Львів, 1903. —  Ч. 16. —  С. 13— 
14; 1904. —  Ч. 20. —  С. 11—13; 1905. —  Ч. 24. —  С. 2 2 - 2 6 ;  1906. —  Ч. 28 . —  
С. 14—15 (звіт з експедиції по Лемківщині). У Львові влітку 1903 р. вчений прочитав 
курс лекцій з археології й антропології, а також закупив у Парижі на виділені Товарист
вом 6 0 0  корон археологічну колекцію, яку описав та передав до музею. Див.: Хроніка 
українсько-руського Наукового товариства імени Шевченка. —  С. 10; Листування Ф е 
дора Вовка з  Володимиром Гнатюком. —  С. 5 0 —51; Франко О. Ф едір Вовк —  вчений 
і громадський діяч. —  С. 9 8 , 143—146, 226 .

...(результати сих помірів, ведених покійником і  його співробітниками, були 
потім опубліковані ним в  виданнях Л ьвівського товариства) —  йдеться про статтю: 
Вовк Ф\ Антропометричні досліди українського населення Галичини, Буковини й Угор
щини /  /  Матеріали до українсько-руської етнології. —  Львів, 1908. —  Т. X . —  С .1 — 
39  та 13 табл.

Б рав участь в  наукових курсах, урядж ених літом того року для приїжджої 
молоді з  Р о сії —  у проміжку між 10 червня і 9 липня 1903 р. Ф .Вовк, разом з  
М.Грушевським, І.Франком, С.Томашівським, В.Гнатюком та ін. на загальних наукових 
курсах, організованих для 135 слухачів-українців з  Росії, читав курс лекцій з  антропології 
(6  год) та української етнографії (16 год.). Учений у своїх лекціях з  етнографії намагався 
висвітлити розвиток матеріального побуту українців порівняно з  іншими народами, а та
кож оглядово подав розвиток західноєвропейської етнографії, стан дослідження в цій на
уці російськими та українськими вченими. Див.: Франко О. Ф едір  Вовк —  вчений і 
громадський діяч. —  С. 97.

. . .його переїзд до Петербурга, де він  зайняв посаду одного з  консерваторів 
сього музею  —  Ф .Вовк переїхав з Парижа до Петербурга у кінці 1905 р. У 1907 р. його 
призначають штатним працівником етнографічного відділу Російського музею ім. Олек
сандра III, до створення якого прилучився ще 1903 р. З  метою збору експонатів щороку 
протягом 1903—1906 рр. від’їжджав до Галичини, Буковини, Карпат, Угорщини. Окрім 
участі в етнографічних експедиціях, які організовував музей, учений паспортизував, опи
сував і систематизував музейні предмети; див.: Франко О. Ф едір Вовк —  вчений і гро
мадський діяч. —  С. 101—102.

. . .один з  петербурзьких академіків-натуралістів у  тодішнього директора де
партаменту поліц ії Л опухіна  —  можливо, М.Грушевський має на увазі графа Дмитра 
Толстого, фактичного керівника Російського музею ім. Олександра III, або Миколу Мо- 
гилянського, завідуючого етнографічним відділом музею, хоча вони не були академіками 
Петербурзької академії наук. З  останнім Ф .Вовк тісно співпрацював і завдяки йому ще 
в 1903 р. став співробітником музею. Про М.Могилянського пишуть діти Ф.Вовка Гали
на і Юрій: Вовк Г., Вовк Ю . Хведір Кіндратович Вовк (17 .III.1847—28.Ѵ І. 1918) / /
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Ф едір Кіндратович Вовк (1 8 4 7 —1918). Дослідження. Спогади. Бібліографія. Д о  150- 
ліття з  дня народження. —  С. 272.

Лопухіи О лексій(1 8 6 4 —1928) —  директор департаменту поліції Міністерства вну
трішніх справ Російської імперії (1 9 0 2 —1905).

...зайнявся працею в  Петербурзькім етнографічнім музеї,... —  Ф .Вовк отри
мав посаду штатного працівника етнографічного відділу Російського музею ім. Олексан
дра III у 1907 р., і відтоді до 1916 р., за дорученням музею, щороку відбував етнографічні 
експедиції по українських етнічних землях. Влітку 1907 р. скерований до Праги для огля
ду колекції 2 2  національних костюмів. У  тому ж  році побував на археологічних розкопках 
у Мізині, де виявив палеолітичну стоянку, здійснив етнографічну експедицію по Київщи
ні та Чернігівщині. У 1909 р. відвідав з  тією ж метою Волинь, вченого там цікавила 
дерев’яна сакральна архітектура. У 1910 р. їздив знову на Волинь, а також Кубань, у 1911 р. 
побував у Курській, Воронезькій і Подільській губерніях ( Франко О, Ф едір  Вовк —  
вчений і громадський діяч. —  С. 104—107, 110—111, 147—149, 190—192).

...на  Петербурзькім університеті, де став викладати антропологію, громадячи 
коло себе й  підковуючи гурток етнологів і  антропологів з  своїх слухачів-українців —
Ф . Вовка лише в січні 1907 р. допустили до викладання лекцій у Петербурзькому універ
ситеті. Перешкодою був науковий ступінь неросійського зразка, однак 2 6  січня на засі
данні деканату фізико-математичного факультету, виголосивши дві лекції, його допусти
ли до викладів зі званням приват-доцента. П о вівторках і четвергах читав курс доістори
чної антропології. Ф .Вовк створив наукову школу в Петербурзі переважно з  українських 
молодих учених О.Алешо, Є.Артюхова, П.Єфименка, А.Носіва, С.Руденка, М.Рудинсь- 
кого, Л.Чикаленка та ін. Учнями Ф.Вовка також вважаються: Г.Бонч-Осмоловський, 
Д.Золотарьов, Л.Капіца, С.Теплоухов та ін. ( Франко О. Ф едір Вовк —  вчений і гро
мадський діяч. —  С. 102—103, 114).

с. 2 0 4 —205 ...енциклопедіїукраїнознавст ва (щ о потім стала виходити під  
назвою “Украинский народ в  прошлом и  настоящем ”, коштом видавництва бр[атів] 
Гранат), Ф .К . взяв на себе вкладати загальні начерки української антропології й  
етнографії —  Ф .Вовк —  учасник видання першої енциклопедії українознавства, актив
на робота над якою розпочалася 1910 р., однак ідея її видання зародилася ще в паризький 
період життя. Керівництво проекту здійснювала Малоросійська (українська) комісія, на 
чолі з  академіками М.Ковалевським і О.Ш ахматовим, яка складалася з  двох відділень 
(у  Петербурзі й Москві), однак ініціатива щодо видання та організації роботи належала 
Ф . Вовку. У 1912 р. він відвідав Москву та уклав договір з видавництвом братів Гранат 
на її видання. Планували видати чотири томи, але з  початком війни справа з  друком 
енциклопедії призупинилася. Видавці відмовлялися від своїх попередніх зобов язань, проте 
з  великими труднощами у 1914 і 1916 рр. (в іншого видавця М.Славинського) все ж  
вдалося опублікувати два томи енциклопедичного збірника географічних, історичних, 
юридичних та інших відомостей про українців під назвою: “Украинский народ в его про
шлом и настоящем”. Д о  другого тому енциклопедії увійшли два нариси Ф.Вовка: “Етно
графічні особливості українського народу” та “Антропологічні особливості українського 
народу”. У них учений значною мірою завдяки своїм учням, які проводили дослідження 
(С .Руденко (Чернігівщина), О.Ш ульгін (Полтавщина, Херсонщ ина), М .Л ебедев  
(Курщината Воронежчина), О.Алешо (Київщина), Є.Артюхов (Київщина), В.Сахаров 
(разом з  Ф.Вовком, Волинь і Київщина), Б.Крижановський (Поділля), М .Кондратенко 
(Катеринославщина), Л.Чикаленко (разом з Ф .Вовком, Кубань), І.Раковським (Гали
чина), синтезував багаторічні дослідження з  етнографії та антропології українців від Ку
бані і до Карпат, обґрунтував їх спорідненість, регіональні особливості, розглянув місця 
компактного проживання українського населення у Польщі, Угорщині, Чехії, Сербії, Д о -  
бруджі та інших регіонах. Вони вважалися взірцевими з  погляду методології та залученої

^М. Грушевський. Т-9
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аргументації, через що мали не лише науково-суспільне значення для дослідників-україн- 
ців, а й величезну пізнавальну вартість для студентів, які вивчали україніку. Див.: Ф ра
нко О\ Ф едір  Вовк —  вчений і громадський діяч. —  С. 109—110, 112, 117—119, 158, 
198; Старков В '. Текстологічні зауваження до антропологічних і етнографічних праць 
Ф .К .В овка /  /  Український археографічний щорічник. Н .С . —  К.; Нью-Йорк, 2002 . —  
Вип. 7. —  С. 9 7 - 1 0 4 .

с. 205 ...п ід  час війни передав до друку обидва огляди, надруковані в  II  т. 
енциклопедії, в  1915—1916 р р .: “Антропологические особенности украинского на~ 
р о д а “ і  “Этнографические особенности украинского народа” —  Волков Ф. А н 
тропологические особенности украинского народа /  /  Украинский народ в его прошлом и 
настоящем /  П од ред. Ф .Волкова, М.Грушевского, М . Ковалевского, Ф .К орш а, 
А.Кримского, М.Туган-Барановского и А.Шахматова. —  Т. II. —  Петроград, 1916. —  
С. 4 2 7 —454; Его же. Этнографические особенности украинского народа /  /  Там же. —  
С. 4 5 5 —647 . Десять років тому вчений опублікував подібний, але менший нарис з  антро
пології українців: Волков Ф. Украинцы в антропологическом отношении /  /  Украинский 
вестник. —  [С П б], 1906. —  №  7. —  С. 418—526.

...покійний вів далі спеціальніш і студії, напр., по історії кам ’ян о ї культури на 
Україні —  див.: Волков Ф. Палеолит в Европейской России и стоянка в с.М езене, 
Черниговской губ. /  /  Записки Отделения русской и славянской археологии имп. Русско
го археологического общества —  С П б, 1913. —  Т. IX . —  С. 2 9 9 —306.

...в  с. М ізнн і на Д есн і викрились дуже інтересні сліди кам ’ян о ї культури і  
розкопки, проведені під приводом покійного, р ік  за роком стали відкривати над
звичайно цікаву оселю після ледовоїдоби  —  хронологічно молодш у від  київської, 
але багатшу й  ріж норідніш у матеріалом —  на думку О.Ф ранко, вчений відкрив 
Мізинську палеолітичну стоянку весною 1907 р., а планомірно розкопку розпочав на по
чатку літа 1908 р., виявивши речі, виготовлені з  ікла мамонта й покриті орнаментом. Про 
знахідку повідомив на X IV  Археологічному з ’їзді, який відбувався 1909 р. в Чернігові. 
Він правильно датував пам’ятку як поселення людини пізньопалеолітичної доби. Розкоп
ки проводилися до 1914 р. і дали величезний матеріал, на підставі якого вчений предста
вив доповіді на різних наукових форумах у Росії та Західній Європі; детальніше див.: 
Франко О. Ф едір Вовк —  вчений і громадський діяч. —  С .2 3 2 —243.

...надрукувати лиш е кілька тимчасових звідомлень, між інш им в  виданнях 
нашого Товариства, котрому передав і  значну частину знайденого матеріалу до 
музею  —  інформація про знахідки у с. Мізин вчений опублікував: Вовк Ф. Палеолітич
ні знахідки в с. Мізині на Чернігівщині /  /  Записки Українського наукового товариства у 
Ки'іві. —  К ., 1909. —  Кн. IV. —  С. 9 0 —99; Його ж. Палеотическая стоянка в с. 
М езине Черниг[овской] губ. (Предварительное сообщение) / /  Труды четырнадцатого 
Археологического съезда в Чернигове 1909. —  М ., 1911. —  Т. III. —  С. 2 6 2 —270; 
Volkov Th. Rapport sur les sciences antropologiques Russie /  /  Bulletins et memoires de la 

Societe d ’anthropologie de Paris. —  Paris, 1909. —  P . 3 9 6 —400; Volkov Th. Nouvelles 
decouvertes dans la station paleolithique de Mezine (Ukraine) / /  Congres international 
d ’anthropologie et d ’archeologie prehistorique. Compte Rendu de la X I V  Session. Geneve, 
1912. —  Geneve, 1913. —  T . I. —  P . 4 1 4 - 4 2 8 .

Учений передав до музею Н Т Ш  частину не лише археологічного, а й антропологіч
ного та етнографічного матеріалу, який зібрав протягом своїх щорічних (1 9 0 3 —19 0 6 )  
експедицій по Галичині, Буковині, Угорщині. У вигляді кліше на склі в музеї Н Т Ш  зали
шилися негативи з видами церков, селянських хат, господарських споруд тощо. їх рештки 
дотепер збереглися у М узеї етнографії та художніх промислів Інституту народознавства 
Н А Н  України у Львові ( Франко О. Ф едір Вовк —  вчений і громадський діяч. —
С. 1 4 4 ,1 8 5 -1 8 6 ,  3 58 ).
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Робив заходи, щ об перенестися на Україну, але несприятливі обставини не 
давали тому змоги, і  коли нарешті він  руш ив на Україну —  нещаслива пригода 
перервала його життя в  дорозі... —  конкретні заходи в справі повернення на Україну 
Ф .Вовк розпочав через П.Стебницького та Л.Чикаленка у квітні 1917 р., коли внаслідок 
революції й утворення Української Центральної Ради склалися для цього сприятливі умови. 
Приготування переїзду на Україну велося спільно з  підготовкою до створення кафедри 
антропології у Київському університеті, яка, власне, призначалася для нього. Питання 
організації такої кафедри Ф .Вовк актуалізував через Російське географічне товариство 
ще в 1916 р. У контексті переїзду вченого до Києва слід розглядати його клопотання в 
жовтні 1917 р. про надання йому наукового ступеня російського зразка, адже французь
кий не визнавався. 29  жовтня 1917 р. Ф .Вовку присвоїли звання доктора антропології та 
етнографії honoris causae Петроградського університету, однак Вчена рада університету, 
через свою недієвість у час революції кінця 1917 початку 1918 р., так і не затвердила 
цього звання. Ф .Вовк, не чекаючи остаточного залагодження справи, подав документи 
до Вченої ради Київського університету для зайняття кафедри географії та етнології. Ви
бори відбулися 5 (18) березня 1918 р., на яких з-поміж чотирьох кандидатур затвердили 
Ф .Вовка. Все було готовим для переїзду, тому 11 червня він покинув Петроград. У час 
поїздки територією Білорусії, яку в квітні—травні того року зайняли німці, він захворів на 
“іспанку” (грип) і, пролежавши під наглядом лікаря у залізничному готелі міста Жлобин 
два тижні, помер 29  червня. Цей фатальний випадок описує дочка Ф .Вовка Галина: 
“Доїхав він дуже добре й вигідно у вагоні першої кляси до Орші, де кінчалася під той час 
територія радянської влади. Коли ж  далі довелося їхати пароплавом по Дніпру та четвер
тою клясою в переповненому вагоні, —  так возили тоді німці приватних пасажирів, —  
він застудився на “еспанку”. Довелося зупинитися в м. Жлобині (на Білорусі)” ( Ф ран
ко О І Ф едір Вовк —  вчений і громадський діяч. —  С. 124—128, 168—170).

с. 205—206 Його бібліотека й  колекції, котрі він  замишляв передати котрій- 
небудь науковій українській інституції, зістались в  Петербурзі• Його літературна спад
щина жде заходів коло видання —  ще під час війни, 3 липня 1915 р., Ф .Вовк написав 
заповіт, у якому всі права на видання своїх творів передав дружині, з  умовою розподілу виру
чених грошей поміж своїми дітьми. Бібліотеку, архів, колекцію предметів археології вчений 
заповів лабораторії чи інституту при майбутній Українській академії наук. Покинувши Петро
град у 1918 р., вся його бібліотека й архів залишилися у квартирі, яку, за рішенням Російської 
академії наук, оголошено недоторканою, у зв’язку із знаходженням там цінного архіву, бібліо
теки, а основне —  анкетних листів щодо племінного складу Росії, які надсилали вченому з  
усіх куточків імперії в останні кілька років його життя. У 1920 р. книжкові й архівні збірки 
перевезені учнем Ф . Вовка О.Алешо до Києва, на базі яких у структурі Української академії 
наук створено Музей антропології та етнології імені професора Хведора Вовка. ( Франко О. 
Ф едір^овк —  вчений і громадський діяч. —  С. 16,119—120,127, 213).

Й ого праці розкидані по ріж них періодичних спеціальних виданнях, україн
ських і  закордонних, за небагатьма виїмками сливе неприступні тепер —  наукова 
спадщина Ф .Вовка частково не доступна й сьогодні, оскільки повний перелік його праць 
ще не опублікований. Дотепер найповніщу бібліографію вченого оприлюднила в 1929  р. 
його дочка. Її перевидано 1997 р. в Нью-Йорку з  доповненням О.Ф ранко. Див.: Вовк Г  
Бібліографія праць Хведора Вовка (1 8 4 7 —1918). —  К., 1929 /  /  Ф едір  Кіндратович 
Вовк (1 8 4 7 —1918). Дослідження. Сцогади. Бібліографія. Д о 150-ліття з  дня народжен
ня /  Ред. М.Антонович. —  Нью-Йорк, 1997. —  С. 2 9 3 —362 . Однак, за словами 
О.Ф ранко, вже на початку 1998 р. вона виявила ще 42  невідомі статті Ф .Вовка ( Ф ран
ко О. Ф едір  Вовк —  вчений і громадський діяч. —  С. 81).

...видати їх  негайно в приступнім українськім  виданні. їх  не так багато, і  захід  
коло того не так великий, а треба се зробити зараз... —  готувався до друку збірник
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статей на вшанування пам’яті Ф.Вовка, ініційований Українським науковим товарист
вом, однак через події революції 1918—1920 рр. так і не побачив світ. У 1919 р. з ’явилися 
лише окремі відбитки статей учнів Ф . Вовка, які містилися в цій книзі. Неповний текст 
збірника зберігається в Інституті археології Н А Н  України у фонді “М узей (кабінет) ан
тропології ім. Проф. Х в. Ф овка”. Див.: Франко О. Ф едір Вовк —  вчений і громадсь
кий діяч. —  С. 14—15. У радянський час наукові здобутки вченого не визнавалися, а ім я 
його було заборонене. Перевидана лише одна праця: Вовк Ф. Вироби передмікенського 
типу в неолітичних становищах на Україні /  /  Антропологія. Річник Кабінету антрополо
гії ім. Ф .Вовка. —  К ., 1928. —  С. 1—28; Табл. 1—3.

А .Ф .

Розділ III. Н А У К О В О -П О П У Л Я Р Н І П РА Ц І

Занепад українського життя в XV і XVI в.
Публікується за виданням: Грушевський М . Занепад українського життя в X V  і

X V I в. / /  Дніпро. —  Трентон, 1921. —  Ч. 7. —  С. 4. Передрук з стилістичними 
змінами за виданням: ГрушевськийМ. Культурно-національний рух на Україні в X V I —
X V II віці. —  Київ; Львів, 1912. —  С. 9 - 1 8 .

с. 209  Дж ерелові й літературні вказівки  — в  V  і  V I томах м оєї “Історії 
України- Р уси ”,.. —  див.: ГрушевськийМ. Історія України-Руси. —  К ., 1993. —  
Т. IV: X I V —X V I віки —  відносини політичні; К ., 1994. —  Т. V: суспільно-політичний 
і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях X IV —X V II віків.

Л Ф .

Острозька академія
Публікується за виданням: ГрушевськийМ. Острозька академія / /  Крушельниць- 

кий А . Вибір з українського народного письменства для восьмої кляси середніх шкіл; для 
четвертої кляси колегії. —  Другий том (В ід  1876 до 1920 р .). —  К.; Відень; Львів, 
1922. —  С. 3 8 7 —398 . Передрук з  стилістичними змінами фрагменту V  розділу “Куль
турно і релігійно-національний рух на Україні в X V I віці” за виданням: ГрушевськийМ. 
Історія України-Руси. —  Т . VI: Житє економічне, культурне, національне X I V —X V II  
віків. —  К.; Львів, 1907. —  С. 4 7 9 - 4 9 8 .

с. 214 ...поки  не використана зостається його особиста кореспонденція... —
чи не вперше комплексно кореспонденцію В.-К.Острозького використав у своєму дослі
дженні особи князя польський історик Томаш Кемпа. Д о сьогодні збереглися листи В .- 
K. Острозького до зятя Криштофа “Перуна” Радзивілла та інших представників цього 
роду: Миколая “Чорного”, Миколая Криштофа “Сирітки”, а також до сина Януша, ко
ронного канцлера Яна Замойського, короля Сигізмунда III. Див.: Kempa Т. Konstanty 
Wasyl Ostrogski (ok. 1524 /1525—1608): wojewoda kijowski i marszałek Ziemi Wołyńskiej. —  
Toruń, 1997. —  S. 9.

...виступає на перш ий план в  1 5 4 0 р ., з  смертю свого брата Ілії, що вмер у  
1539 р . ... —  див.: Kempa Т. Konstanty Wasyl Ostrogski. —  S. 2 5 —27; Соболев А . 
Борьба за наследство кн. К.И.Острожского в 40 -е  гг. X V I века / /  Острогіана в Україні 
і Європі. Матеріали міжнародного наукового симпозіуму 2 9 —30 червня 2001 р. —  Ста- 
рокостянтинів, 2001. —  С. 3 3 —48.

...ост розькі маєтності зібралися в  руках князя Василя-Константина в  1570-х 
р р ., коли його братаниця Гальшка по своїх бурхливих пригодах... дісталася до 
двору свого дядька —  про боротьбу К.-В.Острозького за Острог у 1570—1574 рр. див.
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дослідження київського історика Ігоря Тесленка: Тесленко /. Боротьба за Остріг: князь 
Острозький проти острозького старости / /  Соціум. Альманах соціальної історії. —  К ., 
2003 . —  Вип. 3. —  С. 9 9 —120. Про Гальшку з Острога див.: Zagórska S. Halszka z 
Ostroga. M iędzy faktami a mitami. —  Warszawa, 2 0 0 6 .

...п о  смерті силоміць накиненого їй  королем чоловіка... —  йдеться про бжесь- 
ко-куявського воєводу Лукаша Ґурку.

...щ о  по смерті свого одинака-брата одідичнла вс і маєтності батька —  до  
К.-В.Острозького, який у 1553 р. одружився з  Софією Тарновською (померла в 1571 р .), 
отримав величезні маєтки Тарновських у Малопольщі. С Ларновська після смерті свого 
брата у 1567 р., войніцького каштеляна Яна Криштофа, отримала маєтки свого батька 
краківського каштеляна Яна Амора (помер у 1561 р.): Тарнув, Вев’юрку, Переворськ, 
Рожнів, Старе Село; див.: Zielińska Т  Poczęt polskich rodów arystokratychnych: Tablice 
genealogiczne. —  Warszawa, 1997. —  S. 38.

Старшу доньку свою Гальшку видав він  за Яна К иш ку, одного з  найбільш их 
магнатів в[еликого]князя литовського, протектора социніан... —  до 1575 р. старша 
дочка К.-В.О строзького Єлизавета-Пелагія (померла в 1599 р .) вийшла заміж за Яна 
Кишку (Войтович А . Князівська доба на Русі: портрети еліти. —  Біла Церква, 2006 . —  
С. 515).

...другу  —  Катерину —  за Криштофа Радивила, першого литовського магната, 
провідника протестантів... —  друга дочка Катерина (померла в 1579 р .) в 1578 р. 
одружена з  князем Криштофом Радзивіллом (Войтович А . Князівська доба на Русі. —
С. 515).

. . . і  ї ї  сином був Я нуш  Радивил, що потім теж грав перш у ролю  на Литві... —  
Януш Радзивілл (помер у 1620 р.) займав уряд віденського каштеляна (Zielińska Т. 
Poczęt polskich rodów arystokratychnych. —  S. 33).

c. 214—215 ...Я н уш ... був іменований волинським воєводою, а кілька літ п із
ніш е —  каштеляном краківським  —  перш им світським сенатором держ ави! —  
князь Януш Острозький (помер у 1620 р.) у 1585—1593 рр. займав уряд волинського 
воєводи, а від 1593 р. і до своєї смерті —  краківського каштеляна.

с. 215 ...О лександер, дістав тоді волинське воєводство по старшім браті... —  
молодший син К.-В.Острозького Олександр (помер у 1603 р.); у 1593—1603 рр. —  
волинський воєвода.

...кн язь  Василь став на 2 4  р о ц і старостою воло димирським і  маршал ком В о
линсько ї землі; потім дістав воєводство К иївське... —  у 1550 р., за протекцією роду 
Радзивіллів, отримав Володимирське староство, був іменований маршалком Волинської 
землі, а в 1559 р. отримав уряд київського воєводи. Утримував ці три гідності до смерті в
1608 р.

...якоїсь хоч  трохи визначніш ої політичної р о лі князь Василь не грав —  тверд
ження є досить суперечливим з  огляду на участь В.-К.Острозького в прийнятті Люблін
ської унії, відстоюванні інтересів православних після Брестського собору 1596 р. Див.: 
Плохій С  Наливайкова віра. Релігія і козацтво у ранньомодерній Україні. —  К., 2005. —  
С. 140—145; Яковенко Н  Нарис історії середньовічної та ранньомодерної історії України /  
2-ге вид., перероблене і розшир. —  К ., 2005 . —  С. 2 0 0 —204.

Українським магнатам, взагалі православним, це таки було й  нелегко; але й  
інтересу до справ політичних, адміністрації й  публічної діяльності взагалі князь  
Василь, видно, не мав —  твердження М.Грушевського почасти є спрощеним та однобі
чним, оскільки як В.-К.Острозький, так і представники князівських родів Волині після 
Люблінської унії, за словами Наталії Яковенко, “ще безмірно далекі від тієї інтеграції у 
польський шляхетський світ, що ЇЇ бачимо на прикладі спольщених княжих правнуків. 
Відчуття своєї чужорідности в колі польської еліти, байдужість до придворних інтриг,
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презирлива зверхність до нижчих по крові...обертають усю енергію руських можновлад
ців на концентрацію влади у себе вдома” (Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та 
ранньомодерної історії України. —  С. 2 0 2 ). Напевне, варто дії В.-К.Острозького роз
глядати з  огляду на вищенаведені характеристики князівського прошарку Волині другої 
половини X V I —початку X V II ст. Публічно-політична, державно-адміністративна заан- 
ґажованість за часів В.-К.Острозького є формальним свідченням статусу представника 
князівського прошарку на Волині тієї доби. В.-К.Острозький не потребував такого заан- 
ґажування, позаяк вважався найбагатшим магнатом Речі Посполитої, з  своїм власним 
двором, величезними маєтками, з  яких, за потребою, міг зібрати 15-тисячне військо слуг —  
панцерних бояр, зем’ян-ленників, клієнтів.

К нязь держ ався правила “моя хата з  краю ” й  пильнував підтримувати добрі 
відносини з  козацькими ватажками, аби не чіпали його маетностей; такої ж полі
тики держ алися його агенти намісники —  стосунки В.-К.Острозького з козаками 
передусім слід укладати в контекст релігійної боротьби 1590-х рр., коли князь використав 
козаків Северина Наливайка як інструмент тиску на прихильників унії, а його виявом 
було нищення маєтків уніатів. Детальніше про роль В.-К.Острозького у залученні коза
ків у релігійному протистоянні див.: П лохій С. Наливайкова віра. Релігія і козацтво у 
ранньддюдерній Україні. —  С. 140—145.

Й ого воєводський замок київський за його воєводства став гнилою  руїною , де 
козаки господарили, як  хотіли, приходили й  виходили; забирали гармати і  всякий  
припас... —  про такий жалюгідний стан київського замку свідчить інформація з допо
відної записки польському королю від 1590 р. та відомості з  актів Коронної метрики 
початку 1590-х рр. У 1592 р. В.-К.Острозький звертався до вального сейму в справі 
фінансування київського замку, оскільки той, не маючи боєприпасів та оборонної здатно
сті, був об’єктом постійних нападів козаків. У 1605 р. замок відбудований, проте коштом 
київських міщан; детальніше див.: Л епявко С. Про стан українських замків у 1590 році / /  
Український археографічний щорічник. —  Вип. 7. —  К., 2002 . —  С. 3 0 4 —305; Біло
ус Н. Київ наприкінці X V —у першій половині X V II століття. Міська влада і самовряду
вання. —  К ., 2 0 0 8 . —  С. 195.

А л е  і  в  справах, як і дотикали безпосередньо його самого, його приватного 
життя й  інтересів, князь Острозький не показував енергії, рішучості, ініціативи —
приватні справи, як можна переконатися на прикладі боротьби за повернення Острога 
1570—1574 рр. у свою власність, В.-К.Острозький умів провадити, що свідчило про 
його рішучість та наполегливість.

...н е  оборонив ї ї  від насильств з  боку матері польки... —  матір’ю Гальшки 
Острозької була Беата з  Костельця. Про неї див.: ZelewskiR. Łaska 1. v. Ostrogska z 
Kościeleckich Beata /  /  Polski Słownik Biograficzny. —  Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk,
1973. —  T . X V III. —  S. 2 2 3 - 2 2 4 .

...в  справі екзарха Никифора: на хвилю  р ізки й  виступ проти самого короля, 
а потім —  князь махає на все рукою  йуступає в  ображенім маєстаті —  для порів
няння див.: Ь^етра Т  Konstanty Wasyl Ostrogski. —  S. 150—155.

с. 216 Н ому й  не хотілося, й  не зручно, й  органічно противно було замикатися 
в  якусь р ізко  зазначену чи національну, чи релігійну формулу —  виступати з  
р ізко  вираженою фізіономією патріота-українця... —  насправді В.-К.Острозький  
та інші представники роду князів Острозьких були провідниками “старожитного народу 
руського ”. “Княжий дім” В.-К.Острозького виконав важливу функцію у тогочасному 
українському соціумі —  об’єднувального чинника щодо вироблення ментальних устано
вок “народу руського”. Детальніше див.: Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та 
ранньомодерної історії України. —  С. 2 0 6 —209.
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...в  акті 1569р о ку Острозький тільки зазначує свою опозицію , але без всяко
го опору потій здається на королівську волю ... —  для порівняння див.: Kempa 77 
Konstanty Wasyl Ostrogski. —  S. 4 7 —50.

...так і  в  питаннях національно-релігійних, як і так сильно поруш ували наших, —  
наприклад, в  справі календарній... —  для порівняння див.: Kempa Т. Konstanty Wasyl 
Ostrogski. —  S. 123—125.

...в  справі злуки  грецькоїй  рим ської церкви, в  справі релігійно ї реф орми, в ін  
довго держиться на нейтральній п о зи ц ії—  для порівняння див.: Яковенко / / .  Нарис 
історії середньовічної та ранньомодерної історії України. —  С. 211, 214, 216—220 , 2 2 6 — 
227; Kempa 77 Konstanty Wasyl Ostrogski. —  S. 119—149, 2 3 4 —235. Див. також спеці
альну працю, яка розкриває відношення князя до унії: Lewicki К  Książę Konstanty Ostrogski 
a unja brzeska 1596 r. —  Lwów, 1933.

...прийм ає присвячену йому книгу Скарги з  накликом до католицтва і  різким и  
атаками на православну віру... —  полемічний трактат ректора віленської єзуїтської 
колегії Петра Скарги “Про єдність церкви Бож ої” видрукуваний у 1577 р., містить при
святу князю В.-К.Острозькому ( М ицько І. Острозька слов’яно-греко-латинська акаде
мія ( 1 5 7 6 -1 6 3 6 ) .  —  К., 1990. —  С. 57).

...нововірцеві Мотовилові, вражаючи тим до дна душ і правовірного Курбсь- 
кого —  відповіддю на твір П.Скарги у 1578 р. в Острозі був трактат, написаний місце
вим полемістом Мотовилом, який відомий з переписки останнього з  князем Андрієм Курб- 
ським, позаяк сам твір не зберігся ( М ицько І  Острозька слов’яно-греко-латинська ака
демія. —  С. 5 7 ,1 0 2 -1 0 3 ,1 1 7 -1 1 8 ) .

с. 217 ...ко ли  конспірація владик пошила в  д урн і його з  планами ун ії... —
йдеться про укладання без погодження з В.-К.Острозьким православними єпископами 
Кирилом Терлецьким та Іпатієм Потієм, за участі луцького католицького єпископа Бер
нарда Мацейовського, “Торчинських атрикулів”, проти яких різко виступив князь з по
грозами на адресу короля у порушенні останнім присяги на утримання міжконфесійної 
рівності. Детальніше див.: Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної 
історії України. —  С. 216—218.

П ро ш колу знаємо тільки, що вона в  1581 р . вже існувала, правдоподібно, 
незадовго перед тим, в  1570-х роках вона й  появилася —  школу заснував у 1576 р. 
В.-К.Острозький, а матеріальне забезпечення належить Гальшці Острозькій, яка в 1579 р. 
заповіла для школи значні маєтки ( М ицько /. Острозька слов’яно-греко-латинська ака
демія. —  С. 21—2 2 ).

с. 218 ...п ізн іш і граматичні праці виховання Ост розькоїш коли Мелетія Смо- 
трицького, що робили епоху в  граматизації церковнослов'янської мови  —  про
Мелетія Смотрицького та його публіцистичну творчість див.: М ицько І. Острозька сло
в’яно-греко-латинська академія. —  С. 112.

...я к  вір ш і Герасима Смотрицького в  передмові “О ст розькоїБ іблії”... —  вір
ші Герасима Смотрицького склали другу передмову до виданої друкарем Іваном Ф едоро- 
вим в О строзі 12 серпня 1581 р. Біблії кириличним друком. Перша написана старосло
в’янською та грецькою мовами від імені князя В.-К.О строзького, а друга —  Г.Смот- 
рицьким у віршованій формі поряд з гербом Острозьких ( М ицько І. Острозька слов’яно- 
греко-латинська академія. —  С. 34).

. ..  “Х ронологія” Рим ш і... —  йдеться про твір, написаний для початкових класів 
Острозької академії, який видав 5 травня 1581 р. Андрій Римша, можливо, викладач 
академії ( М ицько /. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. —  С. 108).

. . .  “Лямент дому князів Острозьких”... —  йдеться про видання у зв ’язку зі 
смертю князя Олександра Острозького 2 грудня 1603 р., видане на початку 1604 р. під 
назвою “Лямент дому княжат Остроських над зешлым с того света яснее освецоным
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княжатем Алексадром Константиновичем княжатем Остроським воєводою волыньским”
( М ицько /. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. —  С. 126).

...перш у “Граматику словенська языка ”, що була видрукувана в  1586 р о ц і в  
Б и льн і —  йдеться про видання “Кграматика словєньска языка”, укладене в Острозі та 
видрукуване у Вільно в 1586 р. (Острозька академія X V I —X V II ст. Енциклопедичне 
видання. —  С. 6 2 ).

М осхопул, —  ближче незвісний нам, одначе, н і щодо своєї ученості, н і щодо 
характеру своєї діяльності... —  йдеться про Еммануїла Мосхопуло, московитина, який 
у 1583 р., перебуваючи в острозькому освітньому середовищі, видавав себе за грека, на
щадка візантійських імператорів. Детальніше про нього див.: М ицько І. Острозька сло
в’яно-греко-латинська академія. —  С. 102.

.. .другий якийсь Д іонісій Палеолог, що їздив з  дорученнями до Рима —  йдеться 
про Діонісія Раллі (Палеолога), грека за походженням; за вказівкою папи Григорія XIII 
наприкінці 1570-х рр. привіз із Рима для В.-К.Острозького грецький примірник Біблії. 
Він причетний до видання Острозької Біблії та інших видань в Острозі. Детальніше 
див.: М ицько І  Острозька слов’яно-греко-латинська академія. —  С. 107—108.

с. 219 ...одного чоловіка, що виглядає на “ученого стипендіата” Острозької 
академії, це ієромонах і  архідиякон К ипріян ... —  йдеться про учасника Брестського 
церковного собору 1596 р., координатора антикатолицьких акцій за участі східних патрі
архів архідиякона Кипріяна ( М ицько І. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. —
С. 9 5 ).

с. 220 ...свящ еника Дамяна Н аливайка, брата славного ватажка, перекладчи
ка чи редактора кількох збірок перекладів, автора українських вірш ів... —  про
Д ем ’яна Наливайка див.: М ицько /. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. —
С. 1 0 3 -1 0 4 .

Острозьким священиком уважають Василя, автора звісного трактату “О  еди
ной в і р і : ”, але це зостається мало правдоподібним  —  відомо, що Василь Малюши- 
цький був керівником і патроном острозького шпиталю і всіх маєтків, приналежних до 
нього. Він автор твору “О  единой истинной православной вѣ рѣ ...”, написаного в 1588 р., 
а видрукуваного через десять років у 1598 р. ( М ицько І. Острозька слов’яно-греко-ла
тинська академія. —  С. 100 ,119—120).

Н е був по всякій імовірності духовною особою й  “клирик Острозький”, автор 
відповідей Потієві —  йдеться про невідомого на ім’я полеміста з  Острога, який у 1598  
і 1599 рр. написав дві відповіді на послання Іпатія Потія до В.-К.Острозького. Деталь
ніше див.: М ицько І. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. —  С. 95.

В ін  був шляхтичем з  П оділля й  ґродським писарем у  К ам інці... —  такі відомо
сті про свого батька подає Мелетій Смотрицький у книзі “Оборона Верифікації”, видру
куваній у Вільно в 1621 р. Детальніше про Г.Смотрицького див.: М ицько І  Острозька 
слов’яно-греко-латинська академія. —  С. 111—112.

с. 221 ...якогось “многогрѣшнаго Тимотея М ихайловича”, що спорядив покаж
чик до Н ового Завіт у —  йдеться про Тимотея Михайловича, помічника друкаря Івана 
Федорова, укладача алфавітно-предметного покажчика до Нового Завіту, видрукуваного 
в Острозі в 1580 р. під назвою “Книжка собраніе вещей нужнійших...” ( М ицько /. О ст
розька слов’яно-греко-латинська академія. —  С. 101).

. ..  “К лю чъ царствія небесного ” —  про єдиний твір Г.Смотрицького “Ключ царс
тва небесного” (1587), який дійшов до наших днів, див.: М ицько /  Острозька слов’яно- 
греко-латинська академія. —  С. 118—119.

с. 222 Василь, звісний головно як  автор “книж иці” “О  единой истинной 
православной в і р і  ”, 1588 —  йдеться про твір Василя Малюшицького (Суразського) 
“О  единой истинной православной в ѣ р ѣ ”, написаний у 1588 р., а виданий через
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десять років у 1598 р. ( М ицько /. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. —
С. 119—120).

•.•іменами Філялета Бронського... —  йдеться про відомого полеміста Мартина 
Броневського, довіреної особи В .-К . Острозького. Детальніше див.: М ицько /  Острозь
ка слов’яно-греко-латинська академія. —  С. 8 4 —85.

. . . “А покрізісом ” Бронського... —  йдеться про твір Мартина Броневського за  
підписом “Philalet Christophor” “Apokrisis abo odpowiedz na xiązki o Synodzie Brzeskim...”, 
опублікований у Кракові в 1597—1598 pp. ( М ицько І  Острозька слов’яно-греко-латин- 
ська академія. —  С. 121).

с. 223 ...вона не визначалася ані дуже багатою, ані постійною продукцією , 
коли судити по тому матеріалу, який ми маємо —  про видання острозької друкарні за 
цей час, а також праці представників острозького освітнього середовища див.: М ицько /. 
Острозька слов’яно-греко-латинська академія. —  С. 116—132.

М усив бути щ ирий “лямент”, яким оплакала його Острозька академія... —  
померлого 2 грудня 1603 р. молодшого сина В.-К.Острозького Олександра “оплакано” в 
творі під назвою “Лямент дому княжат Остроських над зешлым с того света яснее осве- 
цоным княжатем Алексадром Константиновичем княжатем Остроським воєводою волы- 
ньским” ( М ицько І  Острозька слов’яно-греко-латинська академія. —  С. 126).

...діти Олександра зосталися під впливами матері, гарячої католички, при- 
ятельки ярославських єзуїтів; зрештою, повмирали в  молодім в ік у  —  у князя 
О.Острозького залишилося від дружини Анни Костки п’ять синів і три дочки. Сини 
повмирали в дитячому або юнацькому віці: Олександр (помер у 1607 р .), Адам-Костян- 
тин (помер у 1618 р .), Януш (помер у 1619 р .), Криштоф (помер у 1606  р .) та Василь 
(помер у 1605 р .). Старша дочка Софія померла в 1622 р., наймолодша —  в 1642 р., а 
середня Анна-Алоїза померла в 1654 р. і була єдиною представницею роду Острозьких у 
середині X V II ст. Див.: Войтович А , Князівська доба на Русі. —  С. 516.

Острозькі маєтності й  ф ундації перейш ли в  р уки  католиків —  маєтки роду 
Острозьких успадкували представники польських магнатських родів Замойських, З а -  
славських, Любомирських, Радзивіллів, споріднених з Острозькими через шлюби з  дво
ма дочками Януша та трьома Олександра.

...запиш алася колегія єзуїтська, фундована Анною*А лоїзою ... — Анна-Алоїза 
Острозька на початку 1620-х рр. фундувала в Острозі єзуїтську колегію, наділивши її 
впродовж 16 2 4 —1640 рр. маєтками (більше 20  сіл, земля для костелу, папірня, друкар
ня, господарські споруди тощо). Детальніше див.: М ицько І . Острозька слов’яно-греко- 
латинська академія. —  С. 6 5 —71.

А Ф .

Як козаки лагодяться в морський похід
Публікується за виданням: ГрушевськийМ. Як козаки лагодяться в морський похід / /  

Крушельницький А . П ’ята читанка для п’ятого року науки в єдиній школі; для першої 
кляси старшої основної школи; для першої кляси середніх шкіл. —  5-е вид. —  К.; Ві
день; Львів, [1922]. —  С. 3 25—328. Передрук з  скороченнями і стилістичними змінами 
параграфа “Морські походи” за виданням: ГрушевськийМ> Ілюстрована історія Украї
ни. —  К., 1918. —  С. 2 4 9 - 2 5 1 .

с. 224 П оходи козаків на море доходять у  роках 1613—1 6 2 0 небувалих розм і
р ів  інечуваноївідваги ... —  про походи козаків на Чорне море у цих роках детальніше 
див.: Грушевський М . Історія Укра'іни-Руси. —  Т. VII: козацькі часи —  до року 1625. —  
К ., 1995. —  С. 3 4 4 - 3 5 9 .

Сучасний турецький історик... —  йдеться про турецького історика Наїму Челебі 
(Collectanae z dziejopisów tureckich rzeczy do historii polskiej służących z dodatkiem objaśnień
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potrzebnych і krytycznych uwag przez Józefa Juliana Sękowskiego. —  T . 1. —  Warszawa,
1824. —  S. 126).

...я к  оповідає Боплаи (Beauplan) про морську техніку козацьку... —  францу
зький інженер і картограф Ґійом Л е Васер де Боплан у своєму “Описі України” подав 
окремий сюжет про мистецтво морських походів козаків: Ґійом Л е Васер де Боплан. 
Опис України /  Переклад з французької В.Косика. —  Львів, 1998. —  С. 9 5 —104.

А . Ф .

Молоді літа Хмельницького
Публікується за виданням: Гру шевський М . Молоді літа Хмельницького /  /  Кру- 

ш ельницькийА. П ’ята читанка для п’ятого року науки в єдиній школі; для першої кляси 
старшої основної школи; для першої кляси середніх шкіл. —  5-е вид. —  К.; Відень; 
Львів, [1922]. —  С. 3 2 9 —331. Передрук зі скороченнями і стилістичними змінами пара
графа “Молоді літа Хмельницького” за виданням: Гру шевський М . Про батька козаць
кого Богдана Хмельницького. —  К., 1909. —  С. 4 —8.

с. 227 О селив його батько Богданів, М ихайло  —  вважають, що Михайло Х м е
льницький був слугою коронного польного гетьмана Станіслава Жулкевського, а потім 
корсунського старости Яна Даниловича, за дорученням останнього став чигиринським 
підстаростою, від свого патрона отримав хутір Суботів. У 1620 р. загинув у битві під 
Цецорою.

с. 228 ...Богдан між ними. Кажуть, два роки пробув у  турецькій неволі, аж 
вим іняли його потім на турецьких невільників... —  Б.Хмельницький потрапив у 
турецький полон під час битви турків з  польським військом під Цецорою 9 —10 вересня 
1620 р. У 1622 р. звільнений з полону ( Смолій В.А ., Степанков В.С. Богдан Хмельни
цький. Хроніка життя та діяльності. —  С. 52).

Потім був він  писарем військовим  —  писарем Війська Запорізького Богдана 
Хмельницького обрано на козацькій раді під час переговорів козаків, учасників повстання 
під керівництвом Павла Бута (Павлюка), з  коронним польним гетьманом Миколаєм 
Потоцьким у містечку Боровиці наприкінці 1637 р. Б.Хмельницький поставив свій під
пис під капітуляцією козаків. Перебував на цій виборній посаді недовго, оскільки згідно з 
сеймовою ординацією 1638 р. цей уряд зліквідовано.

Богдан ож енився з  Гайною Сомківною, мав діти —  з  Ганною Сомківною, пер
шою дружиною, майбутній гетьман одружився близько 1624—1626 рр., яка народила 
йому трьох синів (Тимоша, Юрія і Остапа) та чотирьох дочок (С м олійВ .А ., Степан
ков В.С. Богдан Хмельницький. Хроніка життя та діяльності. —  С. 5 2 ).

А .Ф .

Перемога Хмельницького коло Жовтих Вод і Корсуня
Публікується за виданнями: ГрушевськийМ. Перемога Хмельницького коло Жов

тих Вод і Корсуня /  /  Крушельницький А . Ш оста читанка для шостого року науки в 
єдиній школі; для другої кляси старшої основної школи; для другої кляси середніх шкіл. —  
5-е вид. —  К.; Відень; Львів, [1922]. —  С. 341—347. Передрук зі скороченнями і 
стилістичними змінами параграфа “Жовті Води і Корсунь” за виданням: ГрушевськийМ. 
Про батька козацького Богдана Хмельницького. —  К., 1909. —  С. 21—29. Перевидан
ня: Календар “Канадського фермера” на 1923 р. —  Вінніпег, 1923. —  С. 8 3 —85.

с. 229 ...гетьмана польського М иколу Потоцького —  про нього див.: Majewski W. 
Potocki Mikołaj h. Pilawa /  /  Polski Słownik Biograficzny. —  Wrocław; Warszawa; Kraków; 
Gdańsk; Łódź, 1984. —  T . Х Х Ѵ Ш /1 . —  S. 105 -1 1 0 .
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с. 2 3 0 .. . свого сина Стефана —  Majewski W, Potocki Stefan h. Pilawa /  /  Polski 
Słownik Biograficzny. —  Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź, 1984. —  T . X X V II I /  
1. _  S. 176; 1985. —  T . X X V I I I /2 . —  S. 177.

...гетьманом польним Калиновським  —  про нього див.: Rodzina. Herbarz szlachty 
polskiej /  Opracowany przez S. hr. Uruskiego. —  Warszawa, 1909. —  T . V I. —  S. 150.

Між інш им К ричевський, —  потім був козацьким полковником  —  про М и
хайла Кричевського див.: Lipiński W. Stanisław Michał Krzyczewski: z dziejów walki szlachty 
ukraińskiej w szeregach powstania pod wodzą Bohdana Chmielnickiego /  /  Z  dziejów Ukrainy: 
księga pamiątkowa ku czci W.Antonowicza. —  Kijów, 1912. —  S. 145—513; Степанков B.C. 
Кричевський Михайло /  /  Полководці Війська Запорізького: історичні портрети. —  К.,
1 9 9 8 .— Т .1 . —  С. 1 7 7 -1 9 2 .

. ..  Тугай-бей... —  про Тугай-бея див.: Маленко А .М . Тугай-бей / /  Українське ко
зацтво: Мала енциклопедія. —  К.; Запоріжжя, 200 2 . —  С. 4 8 6 .

с. 231 ...по  бунті 1637р . ... —  йдеться про повстання козаків під керівництвом 
Павла Бута (Павлюка), яке розпочалося на Запорізькій Січі й перекинулося на територію 
проживання реєстровців, однак, не підтримане в більшій масі останніми (навпаки, виступи
ли разом з  каральним загоном коронного польного гетьмана Миколая Потоцького проти 
нього), зазнало 16 грудня 1637 р. поразки у битві під Кумейками, що поблизу Канева.

А .Ф .

Початки відродження в Західній Україні
Публікується за виданням: ГрушевськийМ. Початки відродження в Західній Украї

ні / /  Свобода. — Джерсі-Сіті, 1922. — Ч. 277: 28 падолиста. — С. 3. Передрук з 
видання: ГрушевськийМ. Ілюстрована історія України. Пятьдесять шеста тисяча. —  К.,
1918. — С. 477-482.

с. 233 Свого часу заведення ун їїприглуш ило дуже сильно останки українсь
кого життя. П риймали унію  з  малодушності, хилячися перед панами, а см іливі
ш их приборкувано силоміць — про складність оцінки унії М.Грушевським у його нау
кових та науково-популярних працях писали дослідники: Тимошенко Л . Берестейська 
унія в оцінці Михайла Грушевського / /  Український історик. — Нью-Йорк etc., 1996. — 
№ 1—4. — С. 188—203; Патрило L Відображення церковного життя в “Історії України - 
Руси” Михайла Грушевського і сучасні історіографічні дослідження / /  Михайло Грушев
ський. Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, присвя
ченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського. — Львів, 1994. — 
С. 176-182.

...за М а р ії Терези і  Иосифа IIобмеж ено власть поміщ иків, заводилися ш коли  
“з  місцевою мовою 99 (українською ) для селян і  міщан, вищ і ш коли д ля духовенс
тва, що було незвичайно убоге і  темне — після включення Галичини у 1772 р. та 
Буковини у 1775 р. до складу Австрійської імперії у новозахоплених краях влада розпо
чала реформи в дусі освіченого абсолютизму, які передбачали посилення державної центра
лізації (запровадження загальної військової повинності, створення бюрократичного апа
рату, проведення перепису населення, земельних угідь тощо). Внаслідок реформ покра
щилось становище селянства (скорочена панщина до 3 днів на тиждень, селяни отримали 
право викупу прав на своє майно та ін.). У галузі освіти австрійська влада відкрила широ
ку сітку світських шкіл за державний кошт (однокласних — “парафіяльних” з навчанням 
рідною мовою, трикласних — “тривіальних”, чотирикласних — “нормальних” з навчан
ням німецькою мовою). У 1774 р. у Відні була заснована для греко-католиків духовна 
семінарія при церкві св. Варвари. При Львівському університеті у 1787 р. був відкритий 
“Studium Ruthenum” як Інститут для підготовки греко-католицьких священиків з укра
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їнською (церковнослов’янською) мовою викладання, що проіснував до 1809 р.: Левиць- 
кийІ.Е . Погляд на розвій низшого и висшого шкільництва в Галичині в рр. 1772—1800 і 
розвій русько-народного шкільництва в рр. 1801—1820 /  /  Матеріали до культурної істо
рії Галицької Руси X V III—X IX  віку /  Вид. І.Франко (= Збірник історично-філософіч
ної секції Наукового товариства ім. Шевченка, вип. V ). — Львів, 1902. — С. 103— 
144; Андрохович А . Studium Ruthenum / /  Записки НТШ. — Львів, 1921—1929. — 
Т. 131—132,137,146,150; Tokarz W. Galicya w początkach ery Józefińskiej w świetle ankety 
urzędowej z r. 1783. — Kraków, 1909; Rychlikowa I. Realizacja społeczno-gospodarczych 
reform tereziańsko-józefińskich w Galicji / /  Rocznik dziejów społecznych i gospodarczych. — 
Warszawa, 1957. — T. 19; М озер M . Мовний світ львівського “Studium Ruthenum” /  /  
Ucrainica I. Soućasna ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kultury (= Acta universitatis 
Palackianae Olomucensis, facultas philosophica philologica, vol. 82). — Olomouc, 2004. — 
C. 316-325.

Насамперед ci заходи почалися на Угорській Україні, наслідком тих р ух ів  
проти ун ії, що так занепокоїли правительство. М укачівську єпархію визволено від  
звер хн ьо ї власті католицького єпископа в Я гр і... — з часу прийняття унії у 1646 р. і 
до 1771 р. греко-католицьке духівництво на Закарпатті не могло обрати українця-русина 
на єпископію через протидію угорських католицьких кіл. Воно мало над собою за найви
щу духовну владу тільки апостольського вікарія, що підпорядковувався римо-католиць
кому єпископу в Еґері (Угорщина). За поданням австрійської імператриці, уряд якої був 
зацікавлений послабити владу угорської світської та духовної знаті над немадярським 
населенням, тільки в 1771 р. була встановлена Мукачівська єпископія для греко-католи
ків Закарпаття й висвячений перший єпископ Іван Брадач (1771—1772). Див. літерату
ру: Lacko М . Unia użhorodensis ruthenorum carpathicorum cum ecclesia catholica. —  Roma, 
1955 (= Orientalia Christiana analecta. — V)l. 143); BoysakB, The Fate of the Holy Union 
in Carpatho-Ukraine. — Toronto; New^ork, 1963.

,,,в  М укачеві коло нього згодом зібралася громада доволі вчених як  на той час 
лю дей, з  котрих вийш ли потім перш і професори*русини Л ьвівського університету 
і  чимало інш их замітних д іяч ів— йдеться про Петра Лодія (1764—1829), професора 
філософії у Львівському, Краківському та Петербурзькому університетах; Михайла Ба- 
лудянського (1769—1847), першого ректора Петербурзького університету; Івана Орлая 
(1770—1829); доктора медицини, директора Ніжинського ліцею кн. Безбородька, по
тім — Одеського Рішельєвського ліцею; Василя Кукольника (1764—1829), професора 
фізики Петербурзького педагогічного інституту та ін. Про особу мукачівського єпископа 
Андрея Бачинського та плоди його релігійно-культурної діяльності див.: Баран А . Єпи
скоп Андрей Бачинський і церковне відродження на Закарпатті. — Иорктон; Саскаче
ван, 1963.

...а  при  заснуванні Л ьвівського університету в  1784 р . положено, щ об деяких 
наук вчили  по-українськи, і  осібний ліцей при  нім заведено, де б українці п ідучу
валися, щ об потім вступити до університету —  йдеться про “Studium Ruthenum” 
(1787—1809), де викладали філософію та богословіе, після чого випускники вибирали або 
духовний шлях греко-католицьких священиків, або продовжували навчання на теологічно
му факультеті Львівського університету; літературу див. у  коментарі до с. 483—484.

с. 235  Серед нового уніатського духовенства, вихованого в  кращ их культур
них і  матеріальних обставинах, уже в  початках X I X  в, заявляються освічені і  
тямущі лю ди, як і думають не тільки про інтереси своєї церкви, а й  про інтереси 
народні, національні.,, —  новий культурно-просвітній рух розпочався інституційно в 
1816 р. із заснуванням освітнього товариства священиків (“Товариство галицьких свяще
ників греко-католицького обряду”) та в 1817 р., коли в Перемишлі був заснований дяко- 
вчительський інститут (“Заведеніе Півчесько-Учительськое”), першим ректором якого
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став о. Іван Могильницький (1777—1831). Саме він разом з перемиським єпископом 
Іваном Снігурським (1784—1847) та львівським митрополитом Михайлом Левицьким 
(1774—1858) домагалися викладання українською мовою в школах Галичини; див. дета
льніше: М аковей О. Три галицькі граматики (Іван Могильницький, Иосиф Аевицький і 
Иосиф Лозинський) / /  Записки НТШ. — Львів, 1903. — Т. 51, 54; Возняк М . 
Студії над галицько-українськими граматиками XIX в. / /  Записки НТШ. — Львів, 
1909.— Т .89-90.

...в  осібнім трактаті: “В'кдом'ксть о росномъ языц*Ь”... — Іван Могильницький 
надрукував цю працю у 1829 р., що пізніше перевидавалася у 1837 та 1848 рр. У ній він 
спростував хибні уявлення про несамостійність української нації, противники якої квалі
фікували її як діалект польської або російської мов, див.: Філологічні праці Івана Могиль- 
ницького /  Вид. М.Возняк. — Львів 1910 (= Українсько-руський архів, вип. V ) . -  
Львів, 1910.

О рганізував перш е просвітнє товариство в  П еремиш лі, —  але воно заглохло, 
стрінувши всякі переш коди з  боку польського духовенства і  сполячених уніат
ських монахів-Василіян — Товариство галицьких священиків проіснувало близько двох 
років з 1816 р. до середини 1817 р.; статут цього товариства з коментарем див.: З  історії 
Товариства галицьких священиків /  Переклала Ольга Кулина / /  Acta studiosa, збірник 
студентських перекладів. — 4 .2 . — Львів, 2000. — С. 109—133.

...и  1830-х р р . виходить завзята полеміка між оборонцями мови народної і  
мови книж ної.,. — йдеться про дискусію між мовознавцями, що видавали праці й гра
матики в цей час з орієнтацією на українську народну чи книжну мови: Іван Могильни
цький (1829), Михайло Лучкай (1830), Иосиф Лозинський (1833), Иосиф Левицький 
(1834). До цього додавалася суперечка між прихильниками кирилиці та латинки в укра
їнському правописі, що розпочалася саме тоді; див.: Тершаковець М . Матеріяли і замітки 
до історії національного відродження Галицької Руси в 1830 та 1840 рр. — Львів, 1907 
(= Українсько-руський архив, вип. III); Тершаковець IW. Галицько-руське літературне 
відродження. — Львів 1908; Возняк М . Галицькі граматики української мови першої 
половини XIX ст. — Львів 1911 (= Студії і матеріали до історії української філології, 
вип. І).

М .К .

Галицьке відродження і 1848 р.
Публікується за виданням: Грушевський М . Галицьке відродження і 1848 рік /  /  

Свобода. — Джерсі-Сіті, 1922. — Ч. 296: 21 грудня. — С. 3. Передрук параграфа з 
видання: Грушевський М . Ілюстрована історія України. Пятьдесять шеста тисяча. — К.,
1918. — С. 499-502.

с. 2 3 6  В  Галичині перш ий гурток, який  досить свідомо ставав на ґрунт націо
нальний, відомий нам в  Перемиш лі, в  духовних кругах його, п р и  к інц і другого 
десятиліття X I X  в. —  див. коментар до с. 484—483.

Против автора перш ої друкованої угорської української граматики М их[айла] 
Л учкая, щ о хилився др книж ної, церковної мови, і  автора перш ої друкованої 
галицької граматики Иосифа Л евицького, щ о хотів держатися не тільки старої 
української книж ної мовиь але й  зближатися також до книж ної великоруської, 
виступив досить ріш учо Иосиф Л озинський, боронячи чистої народної мови  —  
окрім згаданих учених, свою граматику в рукописі залишив Іван Могильницький, яку 
видав у 1910 р. Михайло Возняк, див.: В ознякМ . Галицькі граматики української мови 
першої половини ̂ ІХ  ст. — Львів, 1911 (= Студії і матеріали до історії української 
філології, вип. І). Иосиф Лозинський написав свою граматику польською мовою у 1833 р.,
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проте надрукував її лише в 1846 р., тому вплив його поглядів на галицьку суспільність 
перед революцією 1848 р. виявився обмеженим.

с. 237 Злож или новий збірник, ще обережніше, з  народних пісень і  переказів 
та власних поезій і  наукових статей під назвою “Русалка Дністрова ” і  надрукува
ли  його в  Угорщині, щ об розминутися з  галицькою цензурою . А ле  й  се не помогло: 
коли книжка прийш ла до Львова, цензура арештувала ї ї  всю, і  тільки в  1848 р . 
вдалося ї ї  видобути з  арешту— наклад видання становив 1 тис. примірників, і тільки 
200 з них розійшлися серед читачів, а решта 800 книжок конфіскувала львівська поліція, 
див.: “Руська трійця” в історії суспільно-політичного руху і культури України. — К.,1987.

Хоровит ий Ш аш кевич не витримав їх  і  вмер в  недостатках як  свящ еник на 
убогій параф ії—  Маркіян Шашкевич захворів на туберкульоз (“сухоти”), помер у 
злиднях, перебуваючи на парафії у селі Новосілки Лісні (тепер Золочівський район Львів
ської області), у 1893 р. його прах був перехований на Личаківському цвинтарі у Львові; 
детальніше див.: Гуменюк М ., Кравченко Є. М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацький. 
Бібліографічний покажчик. — Львів, 1962; Петраш О. Руська Трійця. — К., 1972 та ін.

с. 2 3 7 —238 ...славного галицького намісника Стадіона, про котрого поляки 
потім говорили, що то вій  видумав галицьких русинів-українців... —  йдеться про 
графа Франца Серафіна Стадіона-Вартгаузена (1806—1853) — одного з австрійських 
державних діячів, який у 1847—1848 рр. займав посаду галицького губернатора, у 1848— 
1849 рр. перебував на посаді міністра внутрішніх справ Австрії; див. енциклопедичне 
гасло авторства Феодосія Стеблія у: Довідник з історії України: А—Я /  За заг. ред. 
І.Підкови і Р.Шуста /  2-ге вид. — К., 2001. — С. 816.

с. 2 38  Против польських револю ційних ватаг організовано українську гвар
дію , українські батальйони стрільців —  ці загони групувала Головна руська рада за 
дозволом австрійської влади для боротьби з угорськими повстанцями, що чинили напади 
на галицькі землі, порубіжні з угорськими. Після поразки угорської революції вони були 
скасовані через непотрібність і протидію польських чинників восени 1849 р.; див.: Кре- 
вецький І. Батальйон руських гірських стрільців 1849—1850 / /  Записки НТШ. — 
Львів, 1912 . — Т. 107. — С. 52—72; ЩуратВ. Галицько-українські стрільці 1848 р. / /  
Свобода. — Львів, 1915. — 25 черв.

...н е  дурно Ант [он] М огильницький, найбільша літературна сила сього часу, 
наклав “собор99 високолетними, хоч на теперішню оцінку досить нескладними в ір 
ш ами... — М огильницький Антін Любич 1873) — український поет-романтик
та громадський діяч. Під час революції 1848 р. плідно писав вірші, зокрема й цитований 
М.Грушевським вірш-послання «Ученим членам “Руської Матиці”». Див. видання його 
віршів: Твори Николи Устияновича і Антона Могильницького. — Львів, 1913; Пись
менники Західної України ЗО—50-х років XIX ст. — К., 1965. — С. 421—474.

М .К

Українські стародруки
Публікується за виданням: ГрушевськийМ. Українські стародруки /  /  Книга: непе

ріодичний бібліографічний орган О б ’єднання українських видавців /  П ід ред. Д .А нто- 
новича. —  К., 1921. —  Кн. 1. —  Грудень. —  С. 2 —4.

У цій публікації М.Грушевський заторкує цікавий мистецький аспект оформлення 
давньої української книжки. Він був активним збирачем та колекціонером українських 
стародруків, розпочавши від стародруків Івана Федорова (Федоровича) з кінця X V I ст. 
Втім доля цієї колекції виявилася сумною: згоріла в пожежах у 1917 та 1918 рр., про що 
автор згадує у тексті. М . Гру шевський одним із перших почав використовувати багату 
книжну графіку X V I —XV III ст. у своїх науково-популярних роботах, у чому йому допо-
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магав його добрий приятель, геніальний український графік X X  ст. Василь Кричевський. 
Саме він витворив національний стиль в оформленні української книжки на основі бага
тих графічних традицій ранньомодерного періоду; детальніше див.: Лагутенко О. Україн
ська графіка першої третини X X  століття. —  К ., 2006; ї ї  ж. Графіки: нариси з  історії 
української графіки X X  століття. —  К ., 2007 .

З  українським національним відродженням у X X  ст. багата мистецька спадщина 
української книжкової графіки X V I —X V III ст. стала об’єктом уваги багатьох істориків 
мистецтва, назвемо лише основні узагальнюючі монографії та видання гравюр: Січинсь- 
кий В. Історія українського граверства X V I —XVI11 ст. —  Львів, 1937; Каганов І. Укра
їнська книга кінця X V I —X V III ст. —  Харків, 1959; Запаско Я . Мистецтво книги на 
Україні в X V I —X V III ст. —  Львів, 1971; Степовик Д . Українська графіка X V I — 
X V III ст. —  К ., 1982; Гравюри українських стародруків X V I —X V III ст. /  Автор нари
су, упорядник ілюстрацій Г.Н.Логвин. —  К., 1990.

с. 239 ...прегарні примірники українських перводруків — заблудівсь кого тол
кового “Євангелія” 1569р . і  львівського “Апостола” 1574... —  йдеться про першо- 
друки Івана Федорова (Ф едоровича), перший з яких —  “Євангеліє учительное” —  був 
надрукований у Заблудові, маєтності князя Григорія Ходкевича на Гродненщині, сучасній 
території Білорусі. М.Грушевський відносить його до “українських перводруків” з  погля
ду культурної єдності українського та білоруського етносів у X V I ст., що спільно розви
вали високу культуру, писемність. Хоча ці два етноси мали відмінні народні мови та виразні 
етнографічні особливості.

Правда, якби не вгоріли вони у  вагоні, згоріли б  у  Києві р ік  пізніше з  усею ін
шою моєю колекцією стародруків. Так їм судилось!—  під час повернення з  Москви 
в Україну в березні 1917 р. вагон, у якому їхав М.Грушевський, загорівся (див. коментар 
на с. 432). У пожежі згоріли книжки та рукописи, які історик взяв із собою. М.Грушевський 
також згадує про пожежу його будинку на вул.Паньківській у Києві у 1918 р., внаслідок 
якої була знищена його бібліотека, мистецькі колекції та науковий архів (див.: Гирич /. 
Знищені мистецька збірка і архів Михайла Грушевського в його київській оселі /  /  П а
м’ятки України: Історія і культура. —  К., 1995. —  №  1. —  С. 103—105). Ось як 
М.Грушевський описав цю сумну подію: “П ід час бомбардування Києва большевики за 
пальними знарядами розстріляли дім, де я жив, —  наш фамільний дім, побудований 
десять літ тому за гроші, полишені батьком. Кільканадцять запальних знарядів, що вле
тіли один за другим до нашого помешкання й сусідніх, за кілька мінут обернули в одно 
вогнище весь дім. Згоріли мої рукописи й матеріали, бібліотека і переписка, колекції укра
їнських старинностей, що збирав я стільки літ, збірки килимів, вишивок, зброї, посуди, 
порцеляни, фаянсу, окрас, меблів, малюнків. Довго було б оповідати, і прикро навіть зга
дувати. Ніякі сили вже тепер не вернуть його...” ( ГрушевеькийМ. Н а порозі Нової Укра
їни: Гадки і мрії. —  К ., 1991. —  С. 5).

З  виїмком старого Максимовича от і  не пригадую собі в  тій хвилі ніякого 
визначнішого знавця і  цінителя наш ої старої граф іки—  М.Грушевський, очевидно, 
має на увазі праці Михайла Максимовича “Книжная старина южнорусская”, “Лубочные 
изображения малороссийских городов”, “О  начале книгопечатания в Киеве” та ін., де 
автор заторкував проблеми дослідження графіки українських книжок, див.: НІалашна Н. 
Михайло Максимович і його “Книжная старина южнорусская” / /  Вісник Книжкової 
палати. —  К ., 2 0 0 0 . —  №  3. —  С. 3 2 - 3 3 .

Щ о було зроблено для неї, зроблено майже виключно росіянами: Сопіков, 
Каратаев, Ровинський — се вони скаталогували наші стародруки, наші гравю 
р и ... —  йдеться про багатотомні бібліографічні видання російських авторів, див.: Сопи- 
ков В. Опыт российской библиографии. —  С П б, 1813—1821. —  Ч. 1—5; Каратаев И. 
Хронологическая роспись славянских книг, напечатанных кирилловскими буквами 1491—
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1730 годов. —  С П б, 1861; Его же. Библиографические заметки о старопечатных славян
ских изданиях. —  С П б, 1872; Его же. Описание славяно-русских книг, напечатанное 
кирилловскими буквами. —  С П б, 1878. —  Вып. 1:1491—1600; РовинскийД. Русские 
граверы и их произведения с 1564 года до основания Академии художеств. —  М ., 1970; 
Его же. Подробный словарь русских граверов X V I—X IX  вв. —  С П б, 1895. —  Т . 1—2.

Я  звернувся до його пат ягок у  з в  9язку з  своїми виданнями по історії україн
ської культури —  до них крок за кроком уводив все більше матеріалу з  наш ої 
друкарської граф іки— М.Ірушевський віддавна вводив книжкові гравюри як ілюст
ративний матеріал до своїх видань науково-популярного плану ( “Ілюстрована історія Укра
їни” (1911,1913,1919), “Про батька козацького Богдана Хмельницького” (1 9 0 9 ), “Куль
турно-національний рух на Україні в X V I —X V II віці” (1912, 1919) та ін.

...не було переведено детального порівняння між заблудівськими і  львівськи
ми виданнями Ф едорова, з  одного боку, і  московськими. ..  —  про видання Івана 
Ф едорова (Федоровича) детально писали в багатьох дослідженнях, див. найважливіші: 
Запаско Я. П . Мистецька спадщина Івана Федорова. —  Львів, 1974; Немировский Е.Л . 
Начало книгопечатания в Москве и на Украине: Иван Фёдоров. —  М ., 1974; ІсаєвичЯ .Д . 
Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. —  Львів, 1975; Неми
ровский Е .Л . Иван Фёдоров. —  М ., 1985; Ісаєвич Я .Д . Літературна спадщина Івана 
Федорова. —  К ., 1989; Його ж. Українське книгодрукування: витоки, розвиток, пробле
ми. —  Львів, 2002 .

с. 239—2 40  ...московські друки мали взірцем  таки не що інш е, як  наш е тра
диційне уставне київське письмо, котре відкривається “Остромировим Є вангелі- 
єм ”, найстаршою і  одною з  найрозкіш ніш их рукописей, виготовлених у  К и єві 
(для Н овгорода Великого) —  після М.Грушевського українські вчені, безсумнівно, 
підтримують думку про київське походження Остромирового Євангелія, виготовленого в 
1056—1057 рр. для новгородського посадника Остромира, хоча російські дослідники зде
більшого дотримуються гіпотези про його новгородське походження, див.: КаринскийН.М . 
Остромирово евангелие как памятник древнерусского языка /  /  Журнал Министерства на
родного просвещения. —  С П б, 1903. —  №  5. —  С. 9 5 —104; М ельников Е .И . К  про
блеме происхождения Остромирового Евангелия /  /  Slavia. —  Praha, 1968. —  Т . 38. —  
С. 5 3 7 —547; Запаско Я . Орнаментальне оформлення української рукописної книги. —  
К ., 1960; Остромирово Евангелие 1056—1057: Факсимильное воспроизведение /  
Авторы статей в прил.: А .Х .Востоков, митрополит Питирим Нечаев, Н .Н .Р озов , 
Н.Н.Лисовой. —  Ленинград; М ., 1988; рецензія на це видання: Запаско Я. /  /  Записки 
Н Т Ш . —  Львів, 1993. —  Т. С С Х Х Ѵ : Праці історико-філософічної секції. —  С. 4 2 2 — 
4 2 6  та ін.

с. 2 4 0  Острозька друкарня, котрою потім кермував Ф едоров, має інший 
стиль. Нема того розкіш ного, маестатичного уставу, друкарня, видимо, пильнує 
економи, можливо, компактного видання, виш укує тонкі, дрібні письма, які йдуть 
за латинською курсивою ... —  дослідники острозьких видань І.Федорова (Ф едорови
ча) не підтримують однозначно таких категоричних висновків вченого, див.: Голубець М . 
Графіка друків Ів.Хведоровича / /  Стара Україна. —  Львів, 1924. —  №  2 —5; Климен
ко П .В . Графіка шрифту острозької Біблії. —  К ., 1925. —  23 с. ( =  Труди Українського 
ін-ту книгознавства, т. 1); П уцкоВ.Г. Острожская Библия и некоторые принципы худо
жественного оформления русской рукописной книги /  /  Федоровские чтения. 1981 г .---
М ., 1985. —  С. 125—129; Ф рис В. Палеографія українських кириличних книг X V I — 
першої половини X V II ст. / /  Бібліотека —  скарбниця духовності. —  К ., 1993. —  
С. 2 4 5 - 2 5 1 .

Л ьвівські брацькі і  стрятинські балабанівські друки мало що багатші, —  теж 
не мають графічних амбіцій—  львівські й острозькі видання І.Федорова (Ф едорови
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ча) мали значний вплив на подальший розвиток українського та білоруського книгодру
кування, а також і на графічне оформлення. Я.Ісаєвич пише про те, що друкарське облад
нання та шрифти, використані І.Федоровичем в Острозі, потрапили врешті до Львова, 
див.: ІсаєвичЯ .Д . Українське книгодрукування: витоки, розвиток, проблеми. —  Львів, 
2 0 0 2 . —  С. 139—140. Дороги львівських та балабанівських друків також часто збігали
ся. Так, 37 гравюр, надрукованих у львівському “Євангелії” 1636 р., призначались, ма
буть, для нереалізованого плану Балабанів видати “Євангеліє” у Стрятині, див.: Ошур- 
кевичЛ. О. Львівський цикл ілюстрацій 1636 р. / /  Мистецтво і сучасність. —  К., 1980. —  
С. 1 9 9 - 2 0 3 .

Славний “Требник” Могили, теж одно з  найбільш монументальних видань, 
бідніший у  гравю рі, дуже розкіш ний у  письмі в чисто друкарській виправі, ста
новить теж одно з  величавих творів наш ої графіки —  див. недавнє фототипічне 
перевидання: Могила П. Евхологіон або Требник. —  Рим, 1988. —  1673 с. Щ е одне 
перевидання у 1988  р. вийшло в Канберрі, в Австралії, а в 1996 р. також побачили світ 
два перевидання у Києві —  Київського та Московського патріархатів.

U je більш грандіозні “М інеї” Дмитра Ростовського видані гарно, але скром
ніше й  холодніше. . .  —  про “М інеї” св. Дмитра Туптала (Ростовського) залишилася 
велика література, але про графічне оформлення дослідники писали мало, див.: Св. Дмит
рий Ростовский как составитель Четьих Миней /  /  Киевские епархиальные ведомости. —  
К ., 1909. —  №  43. —  С. 1042—1048; Попов М .С . Святитель Димитрий Ростовский 
и его труды. —  С П б, 1910; Абрамович ДА. Літописні джерела Четьїх Міней Дмитра 
Ростовського / /  Записки Українського наукового товариства у Київі. —  К ., 1929. —  
Т . 32. —  С. 32—61; Іларіон митрополит. Святий Димитрій Туптало, його життя і праця. —  
Вінніпег, 1960.

с. 241 “П ечерський патерик”з  новими гравюрами Тарасевича являється од
ною з  найбільш  гарних і  смаковитих книг... —  про нове видання “Печерського пате
рика” в Києві у 1702 р. з  ілюстраціями українського гравера Леонтія Тарасевича див.: 
Січинський В. Л ео Тарасевич / /  Мистецтво. —  Львів, 1932. —  №  1. —  С. 11—14; 
Степовик Д .В . Леонтій Тарасевич і українське мистецтво бароко. —  К., 1986; StepowykD. 
“Pateryk kijowsko-pieczerski” jako zbiorowy portret chrześcianina /  /  Teologia i kultura duchowa 
starej Rusi. —  Lublin, 1993. —  S. 169—186; Адамович O. Видатні українські гравери —  
ілюстратори Києво-Печерського патерика / /  Могилянські читання. —  К., 1998. —  К., 
1999. —  С. 5 - 1 2 .

. ..виходили часом гарні реч і — як оздоблені Гр[игоріем] Левицьким “Н овий  
Завіт ”, “Апостол ”... —  про українського гравера X V III ст. Григорія Левицького зали
шилася багата література, див.: Ладыженко К. Ж изнь и творчество Григория Кирилло
вича Левицкого / /  Искусство в Ю жной России. —  К., 1914. —  №  5 -6 . —  175—189; 
М одзалевський В. Д о  біографії українського штихаря Григорія Левицького /  /  Збірник  
секції мистецтв. —  К., 1921. —  Т. 1. —  С. 2 5 —30; Січинський В. Григорій Левицький: 
1 6 9 7 —1769 рр. / /  Наша культура. —  Варшава, 1936. —  №  8 —9. —  С. 6 0 0 —610; 
№  10. —  С. 6 9 5 —69 9 ; 1937. —  №  1. —  С. 18—28; Sitschynskyj К  Der Kupferstecher 
Gregor Lewitzkyi / /  Gutenberg-Jahrbuch. —  Mainz, 1936. —  S. 177—183; Фоменко B .M . 
Каталог ілюстрацій Г.К.Левицького (бл. 1 697—1769 рр.) до українських видань: до  
200-річчя з  дня смерті /  /  Українське мистецтвознавство. —  К ., 1969. —  Т . 3. —  
С. 172—192; Фоменко В.М . Григорій Левицький і українська гравюра. —  К ., 1976.

Заразом  у  графіці починається поворот до старих взірців, бажання надати 
фізіономію й  красу письму (шрифтові), з'являються нові закрої його під старий 
стиль, імітації старих друкарських оздоб. Наша українська графіка повинна була 
теж піти сею дорогою; може, б  була й пішла, якби не воєнна руїна і  пізніша 
революційна буря —  у першій половині X X  ст. в Україні стався яскравий “вибух талан
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тів” у ділянці графіки. Варто назвати прізвища видатних митців —  Георгія Нарбута 
(1 8 8 6 —1920), Василя Кричевського (1873—1952), Олену Кульчицьку (1 8 7 7 —1967) 
та ін. £див.: Павловський В. Василь Григорович Кричевський: життя і творчість. —  
Нью-Йорк, 1974; Рубан-Кравченко В,В. Кричевські і українська художня культура X X  
століття. Василь Кричевський. —  К., 2004; Білецький П  Георгій Іванович Нарбут: 
нарис про життя і творчість. —  К., 1959; Лагутенко О. Українська графіка першої тре
тини X X  століття. —  К., 2 0 0 6 ). Декого з них М.Грушевський знав особисто та залучав 
до своїх видавничих проектів, наприклад, відомого маляра та графіка Василя Кричевсь
кого, який був його добрим знайомим.

...мова йде не про саме механічне вживання старих взірц ів , їх копіювання чи 
імітування (яке до певної міри було почалось після мого “Культурно-національного] 
руху" ) —  працю М.Грушевського “Культурно-національний рух на Україні в X V I -  
X V II віках” (1912), а також інші того періоду —  “Ілюстрована історія України” (1911), 
“Наша політика” (1911), “Про українську мову та українську школу” (1912) —  чудово 
оформив його добрий приятель Василь Кричевський. Для “Ілюстрованої історії України” 
він підібрав ілюстрації зі старих українських видань, для “Культурно-національного руху” 
реставрував давні гравюри, а, працюючи над виданням “Наша політика”, ввів нові ком
позиції на основі графіки X V I—XV III ст. Для обкладинки до “Ілюстрованої історії Укра
їни” В. Кричевський ужив мотив козака з мушкетом; обкладинку до праці “ Культурно- 
національний рух на Україні в X V I —X V II ст.” він зробив на основі заголовної літери з 
видання “Книга о Вірі” (1619), а обгортку до книжки М.Грушевського “Про українську 
мову та українську школу” —  за орнаментальними мотивами “Алфавіту духовного ’ 
(1 7 6 0 ). Ілюстровані В.Кричевським видання викликали загальне захоплення у читачів 
та фахівців. Він започаткував новий рух у мистецько-графічному оформленні української 
книги, який швидко знайшов послідовників і був популярний особливо в часи революційні 
та післяреволюційні, в епоху т. зв. українізації (див.: Блакитний Є. Василь Кричевський / /  
Образотворче мистецтво. —  К ., 1999. —  №  3 —4. —  С. 2 3 —2 6 ).

М и не можемо друкувати старими черенками X V IIв ., н і механічно повтори
ти сі старі оздоби: се має значіння тільки для розбудження інтересу до скарбів 
наш ої старої графіки; але для вжитку нової мусить вона бути відроджена в  новій 
формі... —  вже в революційні роки видатний графік Георгій Нарбут, який разом з Васи
лем Кричевським проектували українські банкноти, створив “Українську абетку” (1917), 
в якій художник досяг максимальної простоти й водночас вишуканості композиції, ри
сунка й кольору. Створюючи літери абетки, Г.Нарбут використав знання української як 
рукописної, так і друкованої книги, а також досягнення західноєвропейських майстрів 
шрифта. “Українська абетка” й донині активно застосовується в книжковій графіці за
вдяки віртуозності художника й глибокому розумінню ним шрифтового мистецтва давніх 
часів (детальніше див.: ЕрнстФ. Пам’яті Георгія Нарбута / /  Бібліологічні вісті. —  К., 
1926. —  №  3. —  С. 5 —35; Білецький П. Георгій Іванович Нарбут: нарис про життя і 
творчість. —  К., 1959; Ш аров /. Нарбут Григорій Іванович /  /  100 видатних імен Укра
їни. —  К„ 1999. —  С. 2 7 3 - 2 7 6  та ін.).

с. 242 Ю дендорф в Штірії, Мартові іди 1921—  місцевість в Австрії, в районі 
міста Ґрац, де перебував у той час М.Грушевський; датування стилізоване за римськими 
“ідами”, тобто 15 березня 1921 р.

М . К
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Додаток І: Н А У К О В І Р О З В ІД К И  Т А  Е Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Н І ГАСЛА
(1912—1916)

Одна з легенд Хмельниччини. Хмельницький і линчаївці
Публікується за виданням: Грушевський М , Одна з  легенд Хмельниччини. Хмель

ницький і линчаївці /  /  Сборник статей в честь Дмитрия Александровича Корсакова. П о  
поводу сорокалетия его ученой и пятнадцатилетия учено-литературной деятельности. —  
Казань, 1913. —  С. 510—513. Оригінал зберігається у: Ц Д ІА К  України. —  Ф . 1235, 
on. 1, спр. 166, арк. 12—26. Автограф.

М.Грушевський опублікував цю статтю у збірнику, присвяченому ювілею наукової 
діяльності професора Казанського університету Дмитра Корсакова (1 8 4 3 —1919). Він 
давно слідкував за творчістю цього російського історика, який у своїх окремих працях 
висловлював погляди, співзвучні з його ідеями. Працю цього вченого “Меря и великое 
княжество ростовское” (Казань, 1872) М.Грушевський згадує у своїй програмній статті 
«Звичайна схема “русскої” історії та й справа раціонального укладу історії східного сло
в’янства» (1 9 0 4 ). У першому томі “Історії України-Руси” М.Грушевський схвально від
гукнувся про його “хоро- і топографічний метод” у згаданій монографії (Історії України- 
Руси. —  К ., 1991. —  Т. 1. —  С. 5 50 ). У свою чергу російський дослідник у 1909 р. 
написав прихильну рецензію на російськомовний науково-популярний нарис історії Укра
їни М . Гру шевського, що стало підставою вручення українському історику премії графа 
Уварова російської Академії наук (див.: Корсаков Д .А . Отзыв о сочинении М .Грушевского 
“Очерк истории украинского народа” (И здание второе, дополненное. С П б, 1 9 0 6 ). —  
С П б, 1909. Оттиск. —  С. 471—498; детальніше аналіз рецензії подав: 7ельвак Віталій. 
Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець X I X —30-ті роки 
X X  століття). —  К.; Дрогобич, 2 0 0 8 . —  С. 129—130).

Про особисті контакти двох учених немає детальної інформації: вони могли налаго
дитися ще під час праці Грушевського над магістерською роботою в московських архівах 
наприкінці 8 0 -х —на початку 9 0 -х  років X IX  ст. або під час все триваліших відвідин 
українським істориком теренів Російської імперії після лібералізації імперії внаслідок ре
волюції 1905 р. Цікаво, що в ювілейному збірнику на честь Д . Корсакова, ̂ идановану в 
Казані в 1913 р., М.Грушевський надрукував статтю українською мовою. Ймовірно, він 
зустрічався з Д.Корсаковим, перебуваючи в Казані на засланні з  вересня 1915 р. по вере
сень 1916 р. Інші важливі монографічні праці Д .Корсакова: “Воцарение Анны Иоаннов
ны” (Казань, 1880); “Ссылка князя В.Л.Долгорукова в село Знаменское” (М осква, 
1881); “О б историческом значении поступательного движения великорусского племени 
на Востоке” (Казань, 1889); “И з жизни русских деятелей X V III века” (С П б, 1891).

Про цю маловідому статтю М.Грушевського знав львівський бібліограф Володимир 
Дорошенко, просячи автора вислати її відбитку до Львова в листі до вченого від 3 квітня 
1914 р£, див.: Листування Михайла Грушевського /  Упор. Р.М айборода та ін. —  К.; 
Н ью -Й орк та ін., 2001. —  Т . 2. —  С. 265 . Проте в бібліографію М.Грушевського за  
1905—1928 рр., у якій брав участь і В.Дорошенко, “казанська” стаття М.Грушевського 
не потрапила (Матеріали до бібліографії друкованих праць академіка Грушевського за  
1905—1928 рр. /  Укл. Д.Балика, О.Карпинська, Н .Козель, Н.Ципкина за допомогою  
В. Дорошенка. —  К ., 1928 ( =  Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергі
йовича Грушевського. —  Т. 3), як і в нещодавній бібліографічний довідник Б.Грановського 
(Михайло Грушевський —  перший президент України, академік: Біобібліографія (1885— 
2 0 0 0  рр.) /  Уклав Б. Ірановський. —  К ., 2001). З  сучасних українських істориків тіль
ки Іван Дзира використав статтю Грушевського у своїй монографії про козацьке літопи
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сання, див.: Дзира І. Козацьке літописання 30-х—80-х  pp. X V III ст.: джерелознавчий та 
історіографічний аспекти. —  К ., 2 0 0 6 . —  С. 190, 458 .

с. 2 4 4  лист до Корсуна 1880 р . —  йдеться про лист від 10 лютого 1880  р. до
0 .  Корсуна (1818—1891) —  українського видавця та письменника. У ньому М.Костомаров 
скаржився на свою довіру до “вченості” І.Срезневського, через яку він змушений був 
“відчищати” свою монографію про Хмельницького ( К орсунА . Н.И.Костомаров / /  Рус
ский архив. —  М ., 1890. —  №  3. —  С. 219); див. також ширше про творчий метод 
ученого у роботі над цим твором: Ясь О\ Історія як сюжет. Представлення образу Богда
на Хмельницького у однойменній монографії М.І.Костомарова / /  Український історич
ний журнал. —  К ., 2007 . —  №  2. —  С. 8 9 —106.

Ш айноха, сильно дорікнувш и Костомарову за некритичність, сам не устеріг
ся від  ріж них українських апокрифів, в  тім і  фантазій Велична  —  польський істо
рик Кароль Шайноха (1818—1868) про початковий період Хмельниччини писав у своїй 
праці: Dwa lata dziejów naszych: 1646, 1648. —  Lwów, 1865—1869. —  T . 1—2. Як i 
Ш айноха, інші польські історики (В.Чермак, А .Роллє, Ф.Равіта-Ґавронський) також 
потрапляли під вплив апокрифічних, мало достовірних інтерпретацій С.Величка про жит
тя та діяльність Богдана Хмельницького до 1648 р., про що писав автор пізніше, див.: 
Грушевський М . Історія України-Руси. —  К., 1995. —  Т. VIII. —  Кн. 2. —  С. 166 
(прим. 1).

К арпов, розгром ивш и українських істориків за їх  довірливість до українсь
к о ї традиції, в  основу своєї реконст рукції Х м ельниччини ( “Н ачало исторической 
деятельности Б .Х м ельницкого99)  полож ив несумнівний фальсифікат —  Володис- 
лавову грамоту Хм ельницьком у на Суботів —  йдеться про грамоту Владислава IV  
від 22  липня 1646 р. на володіння Б.Хмельницьким хутором Суботовим, яку представив 
він цареві у 1654 р. (Акты, относящиеся к истории Ю жной и Западной России. —  
С П б, 1878. —  Т. X : Переговоры об условиях соединения Малороссии с Великою Рос- 
сиею (1653—1654). —  С. 4 6 4 ) . М . Грушевський вважав цю грамоту сумнівною, укладе
ною зі слів самого гетьмана, див.: Грушевський М . Історія України-Руси. —  К ., 1995. —  
Т. VIII. —  Кн. 2. —  С. 160. Російський дослідник Г.Карпов у своїй монографії “Початки 
діяльності Б.Хмельницького” фактично обминув польські джерела, проте довірливо ста
вився до джерел, що походили з російських архівів, як і щодо копії грамоти польського 
короля, див.: ГрушевськийМ. Історія України-Руси. —  К., 1995. —  Т. VIII. —  Кн. 2. —  
С. 2 1 7 -2 1 8 .

с. 245 ...ся  історія вперш е ввійш ла в  оборот з  “Запорож ской старины99 С рез- 
невського... —  цей історико-етнографічний альманах виходив у 1834—1838 рр.: Срез
невский И. И  . Запорожская старина. —  Харьков, 1832. —  Ч. І .  —  Кн. 1; 1833. —  Ч. І.  

Кн. 2; 1834. —  Ч. І. —  Кн. 3. —  Ч. II. —  Кн. 1; 1835. —  Ч. II. —  Кн. 2; 1838. —
Ч. II. —  Кн. 3. Про автентичність фольклорних та історичних записів, зроблених
1. Срезневським, є різні думки та аргументи етнографів, істориків, див.: Романець О.С. 
Чи фальсифікат “Запорожская старина”? / /  Народна творчість і етнографія. —  К., 
1967. —  №  1. —  С. 2 4 —38; Дзира L Козацьке літописання 3 0 -х —8 0 -х  pp. X V III ст.: 
джерелознавчий та історіографічний аспекти. —  С. 451—453. З а  переконливим спосте
реженням останнього дослідника: “Срезневський намагався створити народнопоетичну 
історію України, тому поряд з  хроніками й фольклорними джерелами використовував вті
лений у літописну чи поетичну форму вимисел. Захоплений романтик не тільки дав про
стір фантазії, а й домислював, редагував матеріал оригінальних пам’яток” (Там само. —
С. 4 6 0 ) .

...одначе, частина їх  зісталася на Запорожжі, на острові Бучім  (себто Б уц
н у)... —  йдеться про острів, більш відомий як Томаківка, де існувала Січ з  середини X V I 
ст. до 1593 р. У різні часи цей острів мав різні назви: Бучки, Буцький, Дніпровський і
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Городище, див.: Яворницький Д . Історія запорізьких козаків у трьох томах /  Пер. з  рос. 
мови І.Сварник. —  Львів, 1990. —  Т. 1. —  С. 71.

Срезневский. O p. eit., IV , стр. 5, 10—11 —  згаданий фрагмент про Ф едора  
Линчая та линчаївців І.Срезневський опублікував у 1835 р., див.: Срезневский И .И . 
Запорожская старина. —  Харьков, 1835. —  Ч. II. —  Кн. 2.

с. 24 6  ...почасти з  комбінування ї ї  з  Величковими оповіданнями (листування 
Богдана з  Барабашем іін .) ...  —  див. вигаданий лист Б.Хмельницького від 27 грудня 
1647 р. до черкаського полковника І.Барабаша та інші листи з цією датою до козацького 
комісара Я.Ш ембека, гетьмана коронного М.Потоцького, хорунжого коронного Олекса
ндра Конєцпольського в останньому виданні твору С.Велична в українському перекладі: 
Величко С. Літопис /  Переклав з  книжної української мови В.Ш евчук. —  К ., 1991. —  
Т. 1. —  С. 4 7 - 5 4 .

с. 247 ...нагорож ена премією К раківської академії на ук—  йдеться про Акаде
мію знань у Кракові (Akademia umiejętności w Krakowie), засновану в 1872 р.

...каламутного джерела, про котре так різко відзивався ще в  1880р р . Косто
маров —  див. коментар до с. 244.

М.К.

Від редакції [часопису “Україна”, 1914, кн. 1]
Публікується за виданням: [Грушевський М .] Від редакції / /  Україна. —  К ., 

1914. —  Кн. 1. —  С. 5 - 6 .

с. 248 П ерш і проекти його в К иєві звісн і ще з  1830 і  1840-х р р .; не здійснив
шися тоді... —  перші проекти з друкування періодичних видань у Києві пов’язані з  
іменам першого ректора Київського університету Михайла Максимовича. Із заснуванням 
університету у 1834 р. саме М.Максимович стає ініціатором та автором програм двох 
періодичних видань при Київському університеті (наукового журналу “Ученые записки” 
та популярного журналу “Киевские новости”). Проте його видавничі наміри не здійсни
лися (див.: Рясна О .О . Видавнича та редакторська діяльність Михайла Максимовича. 
Автореф. дис... канд. філол. наук. —  К., 2 0 0 4 ). У 1838 р. у Києві вийшов перший номер 
“Киевских губернских ведомостей”, що мав офіційне проурядове спрямування. Сприят
ливіші обставини для розвитку української преси у цей час були у Харкові, де на базі 
місцевого університету діяв гурток фольклористів та істориків романтичного спрямування 
(І.Срезневський, О.Шпигоцький, О.Корсун та ін.), які видавали неперіодично видання 
“Украинский Альманах” (1831), “Запорожская старина” (1 8 3 3 —1838), “Сніп” (1841) 
та ін.

вони заступалися до певної міри такими виданнями, як “Киевлянин” і  “Украи
нец” М аксимовича... —  Михайло Максимович видав три книги альманаху “Киевля
нин” у 1840 ,1841  та 1850 рр. {ДаниловВ. “Киевлянин” М.А.Максимовича: литератур
но-библиографические материалы /  /  Известия отделения русского языка и словесности 
А Н . —  С П б, 1909. —  №  3. —  С. 2 8 6 —306; Рясна О. О. Альманах М.Максимовича 
“Киевлянин”: історія видання, проблематика / /  Наукові записки Інституту журналісти
ки. —  К ., 2001. —  Т. 4 (липень-вересень). —  С. 6 3 —72). Цікаво, що під тією ж  
назвою у місті виходила щоденна російськомовна газета (1 8 6 4 —1919), що спочатку мала 
антипольське спрямування, пізніше вела боротьбу з  українським рухом. Засновником та 
видавцем газети у 1864—1878 рр. був В.Я.Шульгін, після нього видавали газету Д.І.Піхно 
(1 8 7 8 —1911) та В.В.Ш ульгін (1911—1919), див.: [Н овицкийИ .П .] “Киевлянин” под 
редакцией Виталия Яковлевича Шульгина (1 8 6 4 —1878). —  К ., 1880.

Продовженням “Киевлянина” слід вважати альманах “Украинец”, що М.Максимович 
випустив двома книгами у Києві у 1859 та 1864 рр. “Украинец” відрізнявся від поперед-
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ніх альманахів, виданих М.Максимовичем, насамперед тим, що в ньому надруковані ро
боти лише самого видавця. Часопис містив літературні, історичні матеріали, а також пе
реклади у виконанні видавця (див.: Рясна О .О . “Украинец” Михайла Максимовича як 
втілення національної ідеї /  /  Вісник Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Журналістика. —  К ., 2003. —  Вип. 11. —  С. 2 5 —2 8 ).

. . . “М олодик” Бецького... —  літературно-мистецький альманах, що виходив у 
1843—1844 рр. у Харкові (три книги) та Петербурзі (одна книга). Випускав журнал 
Іван Бецький (1818—1890) —  представник школи романтиків в українській літературі, 
за участю Г.Квітки-Основ’яненка, М.Костомарова та ін. (див.: Ш евельов Г  “Моло
дик”: (Альманах) / /  Нова Україна. —  Харків, 1942. —  №  56 (7 3 ). —  19 березня. —  
С. 3; Ш евчук Г. Сто років “Молодика”: (український альманах, Харків) / /  Львівські 
вісті. —  Львів, 1943. —  №  126 (5 4 6 ). —  6 —7 червня. —  С. 3).

...п ізніш а “О снова”... —  літературно-науковий місячник, що виходив у Петер
бурзі від січня 1861 до жовтня 1862 р. за редакцією В.Білозерського, П.Куліша, 
М.Костомарова. В “Основі” друкувалися белетристичні твори, етнографічні та фольклорні 
матеріали, історичні праці, літературна критика та публіцистика. Часопис припинив своє 
існування через доноси ворогів українства, переслідування імперської цензури (див.: Дани
лов В. М.Максимович і журнал “Основа”. Листи В.Білозерського до М.Максимовича / /  
Записки Н Т Ш . —  Львів, 1930. —  Т. С. —  С. 321—326; Бернштейн М . Журнал 
“Основа” і український літературний процес кінця 50-х—60-х  років X IX  ст. —  К ., 1959; 
Українська преса: Хрестоматія. Т . І. Преса Східної України 60-х  років X IX  ст. /  З а  ред. 
проф. М .Ф.Нечиталюка. —  Львів, 1999. —  С. 8 3 —414).

. ..  “Записки  Ю го-Зап[адного] отдела Географического общества ”... —  вихо
дили за редакцією Павла Чубинського у 1874—1875 рр. Загалом вийшло два томи, в 
яких публікувалися не тільки історико-географічні, але й фольклорні, етнографічні, істо
ричні матеріали. Видання проіснувало до закриття Південно-Західного відділення Гео
графічного товариства через звинувачення в українському сепаратизмі та гоніння на укра
їнський рух у зв ’язку з  виходом у 1876 р. Емського указу, спрямованого на придушення 
політичних та культурницьких устремлінь українців ( Одарченко П. Наукова діяльність 
Павла Чубинського / / 1 2 5  років київської української академічної традиції. —  Нью- 
Йорк, 1993. —  С. 133—150; Чередниченко Д . Павло Чубинський: есе / /  Київська ста
ровина. —  К ., 1992. —  №  6. —  С. 4 7 - 6 0 ) .

. . .  “Чтения исторического]общества Нестора ”... —  видання Історичного Това
риства Нестора Літописця в Києві; протягом 1879—1914 рр. вийшло 24  випуски, багато 
матеріалів яких стосувалися різних ділянок українознавства (див.: “Чтения в историчес
ком обществе Нестора-летописца”: бібліографічний довідник /  Упор. М .Колесник. —
К ., 1989 ).

З  1882р . старі плани нарешті знайш ли своє здійснення в  м ісячнику “К иев
ская старина ”, що, займаючися головно місцевою історією. ..  —  науковий місячник 
українознавства, що виходив у 1882—1906 рр.; був неофіційним органом Старої грома
ди. Видавали та редагували часопис: Т.Лебединцев (1 8 8 2 —1887), О.Лашкевич (1 8 8 8 — 
1 8 8 9 ), Є.Кивлицький (1 8 8 9 —1892) та В .Науменко (1 8 9 3 —1907). Найповніша моно
графія з  хронологічним і систематичним бібліографічним описом часопису вийшла не
щодавно, див.: “Киевская старина”. Систематичний покажчик змісту /  Упор. М.Палієн- 
ко. —  К ., 2005 . —  Т. 1: У громадському та науковому житті (кінець X I X —початок 
X X  ст.); 2005. —  Т. 2 :1 8 8 2 —1906: Хронологічний покажчик змісту журналу; 2005 . —  
Т. 3: 18 8 2 —1906: Систематичний покажчик змісту журналу.

...в ід  р о ку 1908, стали виходити “З а п и ски ” Українського наукового товари
ства як  неперіодичне наукове видавництво, присвячене українознавст ву —  часо
пис виходив у 1908—1918 рр. за редакцією М.Грушевського, В.Перетца, М.Василенка;
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загалом упродовж понад 10 років вийшло 18 томів праць; про видання та Товариство 
детальніше див.; Гермайзе О. Праця Українського наукового товариства на тлі наукового 
життя Наддніпрянської України / /  Україна. —  К., 1929. —  №  1. —  С . 31—37 (2 -ге  
вид.: Київська старовина. —  К ., 1992. —  №  6 . —  С. 106—111); Ж итецькийІ. Заходи  
коло організації історичного товариства в Києві /  /  Україна. —  К ., 1929. —  №  1. —  
С. 2 3 —30; Онопріенко В  J ., Щ ербань Т.О. Українське наукове товариство / /  Вісник 
Академії наук України. —  К ., 1990. —  №  11. —  С. 6 2 —75; Ляхоцький В. Українське 
наукове товариство в Києві / /  Київська старовина. —  К ., 1998. —  №  6. —  С. 16—21.

. . . з  1892р ., заходами київських же учених і  громадян стали виходити “З а п и 
ск и "  Н аукового товариства ім. Ш евченка у  Л ьвові, 1895р , перетворені в  періо
дичне видавництво —  спочатку тримісячних, з  1896 р . —  двомісячник... —  пер
шими редакторами “Записок Н Т Ш ” були Юліан Целевич (1 8 9 2  р .), який видав пер
ший том, та Олександр Барвінський (1 8 9 3 —1894 рр.), при якому в останній рік його 
редакторства вийшло два томи. З  1895 р. беззмінним редактором “Записок Н Т Ш ” до  
1913 р. був М.Грушевський, котрий зредагував за цей час 121 том часопису (Бібліографія 
Записок Наукового товариства імені Шевченка. Томи I—C C X L  (1 8 9 2 —2 0 0 0 )  /  Упор. 
В.М айхер. —  Львів, 2003 . —  С. 3 7 —321). Окрім збільшення періодичності видання, 
М.Грушевський послідовно впровадив класичний поділ публікованих матеріалів на рубри
ки: наукові статті, бібліографія, наукова хроніка та miscellanea (дрібні наукові розвідки).

с. 249  Свого р о д у вступом до сих відділів служить огляд українського науко
вого р у х у  за минулий р ік , поданий в  сій книж ці —  йдеться про публікацію Дмитра 
Дорошенка, що була продовжена і в наступній другій книзі за 1914 р., див: Дорошенко Д . 
Український науковий рух у 1913 р. / /  Україна. —  К ., 1914. —  Кн. 1. —  С. 9 9 —111; 
Кн. 2. —  С. 7 4 - 8 8 .

М .К

Олельковичі
Публікується за виданням: Грушевский М . Олельковичи /  /  Энциклопедический 

словарь “Русского библиографического института бр. А . и И . Гранат и К .” /  7-е, совер
шенно переработанное издание. —  Т. X X X . —  [М ., 1916]. —  Стл. 5 7 0 —571.

Вибрана література про Олельковичівг. Модест. Потомки великого князя литовского 
Ольгерда, князья Олельковичи, защитники православия и русской народности в Литве и 
на Руси / /  Вестник Западной России. —  Вильно, 1868. —  №  6. —  С. 137—155; 
Ж[итецкий]/ 7  П о поводу реферата г. Малышевского о роде князей Олельковичей киев
ских и Слуцких / /  Киевский телеграф. —  К., 1875. —  25 апреля; Паславський /. 
“Олельковицький ренесанс”: малодосліджені сторінки культурного життя Києва X V  ст. /  /  
Міжнародний конгрес україністів. —  Львів, 1994. —  Т . 2. —  Філософія. —  С. 6 9 — 
74; Його ж. Церква і культура на Україні в середні віки. 2. Олельковицький ренесанс і 
релігійно-культурні процеси постфлорентійської доби /  /  Київська церква. —  К., 2000 . —  
№  2. —  С. 5 5 —65. Івакін Г  Київ доби Олельковичів / /  Історія Русі-України. —  К., 
1998. —  С. 2 8 1 - 2 8 9 .

с. 250 О лельковичі, князівський р ід ... —  князі Олельковичі (Слуцькі) вели своє 
походження від великого литовського князя Гедиміна. Першим представником роду вважа
вся правнук Гедиміна і внук великого литовського князя Ольгерда Олександр (Олелько) 
Володимирович (помер у 1454 р .). Від його молодшого сина Михайла (помер у 1481 р.) 
виводяться князі Олельковичі-Слуцькі. П о чоловічій лінії рід перервався у 1592 р., а жіно
чій —  у 1612 р. Представники роду упродовж другої половини X V —X V I ст. були київсь
кими, копильськими, новгородськими, пінськими та слуцькими князями. Детальніше див.: 
Войтович А . Княжа доба на Русі: портрети еліти. —  Біла Церква, 2006 . —  С. 6 4 2 —646 .
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. . .одержав невеликий (порівняно) уділ —  Слуцьке князівство —  за найнові
шими дослідженнями, наприклад, А . Войтовича, князь Володимир Ольгердович (бл. 1331— 
після 1398 рр.)» четвертий син великого литовського князя Ольгерда Гедеміновича, у 
1362—1393 рр. —  київський, 1393—після 1398 р. —  копильський князь. В час київсь
кого князювання проводив самостійну політику, карбував власну монету. Обстоював ра
зом зі своїми братами —  князями сусідніх щодо київського удільних князівств автономі
стську політику щодо великих литовських князів. Внаслідок поразки князя Свидригайла 
у війні з Вітовтом у 1392 р., у якій виступав у союзі з першим, згодом змушений уступити 
Київське князівство. Детальніше див.: ВойтовичЛ. Княжа доба на Русі. —  С. 636.

. ..удалося повернути собі свою отчину, К иївське князівство —  князь Олек
сандр (Олелько) Володимирович (помер у 1434 р.), старший син Володимира Ольгердо- 
вича, слуцький і копильський князь (після 1398—1440 рр.), як і батько, підтримував 
політику свого дядька князя Свидригайла, через що в 1432—1440 рр. ув’язнений у Кер
нові. У 1440 р. отримав Київське князівство не як династичний, а службовий уділ (по- 
життевий бенефіцій). Див.: Яковенко Н. Українська шляхта з кінця X IV  до середини 
X V II століття. Волинь і Центральна Україна /  Видання друге, переглянуте і виправлене. — 
К ., 2 0 0 8 . —  С. 105. Про князя Олелька Володимировича див.: ВойтовичЛ . Княжа 
доба на Русі. —  С. 6 4 2 —643.

. ..передав після себе старшому синові Семенові О лельковичу, що правив ним 
також до кінця своїх днів (помер у  1470 р .)  —  дослідники подають 1471 р. як рік 
смерті князя Семена Олельковича (1 4 2 0 —1471 рр.). Цей князь титулувався “з  ласки 
Бож ої великий князь київський”, проводив незалежну політику від великокнязівського 
столу {Войтович Л . Княжа доба на Русі. —  С. 6 4 4 ) .

. . .київських пам яток із запустіння ( особливо після погрому Е днгея) —  саме в 
час правління Олельковичів у Київському князівстві активізувалося економічне життя, 
що було пов’язане з розвитком транзитної торгівлі, а також культурне. Останнє знайшло 
вияв у меценатстві Олельковичів (відновлення Успенського собору Києво-Печерського 
монастиря), згуртуванні у Києві книжників, а саме перекладачів єврейських та арабських 
творів (переважно окультної та астрологічної тематики) на тогочасну українську мову. 
Детальніше див.: Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. —
С. 1 5 2 -1 5 6 .

...н е  погодився на перехід Київського князівства до його брата М ихайла . ..  —
після смерті князя Семена Олельковича великий литовський князь Казимир Ягайлович 
скасував Київське князівство, призначивши на новостворене воєводство воєводою поля
ка Мартина Гаштольда. Політика великого князя викликала протидію перш за все в бра
та князя Семена Олельковича —  новгородського князя Михайла Олельковича, який 
організував “змову князів” проти Казимира з метою відновити Київське князівство. План 
вбивства великого князя на весіллі князя Федора Бельського провалився і князя Михай
ла Олельковича разом з князем Іваном Гольшанським 30 серпня 1481 р. страчено (Яко
венко Н . Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. —  С. 155— 156).

. ..нащадки кн[язів] Семена й  М ихайла повинні були залишитися при  Слуць- 
кім князівстві —  насправді єдиний спадкоємець князя Семена Олельковича по чолові
чій лінії син Василь (помер 4 червня 1495 р.) не володів слуцьким князівством, а пінсь
ким, яке отримав по смерті батька в 1471 р. Слуцьке князівство перейшло до сина князя 
Михайла Олельковича —  Семена (помер 14 листопада 1503 р .), який володів ним у 
1481—1503 рр. {ВойтовичЛ . Княжа доба на Русі. —  С. 6 4 5 ) . Після нього князівство 
до 1592 р. утримували його спадкоємці по чоловічій лінії: князі Юрій Семенович Слуць
кий —  у 1503—1542 рр., Семен II Юрійович Слуцький —  у 1542—1560 рр., рідний 
брат останнього Юрій II Юрійович Слуцький —  у 1560—1578 рр. П о смерті останнього 
його три сини спільно володіли князівством: старший син Юрій III Юрійович Слуцький —
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у 1579—1586 рр., середній Олександр Юрійович Слуцький —  у 1579—1591 рр. і молод
ший Іван-Семен Юрійович Слуцький —  у 1579—1592 рр. П о смерті останнього пред
ставника князів Слуцьких по чоловічій лінії 1592 р. єдина дочка Юрія II Юрійовича 
Слуцького і сестра трьох останніх власників князівства Софія Юріївна Олельківна-Слу- 
цька тримала слуцькі маєтності до своєї смерті (9  березня 1612 р.). Опісля вони перейш
ли до її чоловіка —  віленського каштеляна Януша Радзивілла (помер у 1620 р .). Див.: 
Войтович А . Княжа доба на Русі. —  С. 6 4 5 —6 4 6 .

У 1560—1570-х р р . двір  князя Ю рія Слуцького був визначним культурним 
православним центром; за словами Поссевнна, на жаль, дотепер не підтвердже
них інш им и свідченнями... —  наприклад, у 1577 р. при дворі Ю рія Юрійовича Слу
цького перебував Мацей Стрийковський, де збирав відомості про повстання князя М и
хайла Ілинського 1508 р. ( Бучинський Б. Початки політичної кар’єри Остафія Дашко- 
вича / /  Записки Наукового товариства імени Шевченка. —  Т. СХІІІ. —  Львів, 1913. —  
С. 37 ).

...сини Ю рія перейшли в  католицтво, вимерли в  молодих літах, в  1580-х р р . ... —
три сини князя Ю рія II Юрійовича Слуцького (помер 9 листопада 1578 р .), старший 
Ю рій III Юрійович Слуцький помер 6 травня 1586 р. на 27 році життя, середній Олек
сандр Юрійович Слуцький —  2 6  червня 1591 р., а молодший —  Іван-Семен Юрійович 
Слуцький —  2 9  квітня 1592 р. (ВойтовичУІ. Княжа доба на Русі. —  С. 6 4 6 ) .

...С луцьке князівство з  рукою  князівни С оф ії перейш ло в  р ід  Р адзивиллів  —  
після смерті останньої представниці роду Олельковичів-Слуцьких Софії Юріївни 9 бе
резня 1612 р. князівство перейшло до її чоловіка (від 1 листопада 1600 р.) —  віленського 
каштеляна Януша Радзивілла, старшого сина Кшиштофа “Перуна” Радзивілла (помер у 
1603 р .), віленського воєводи й литовського великого гетьмана. Після смерті Януша Р а
дзивілла у 1620 р. слуцьке володіння успадкував його єдиний син, литовський конюший 
Богуслав Радзивілл (помер у 1669 р.). Після смерті останнього слуцькі маєтності пере
йшли до його єдиної дочки Людвики-Кароліни (померла в 1695 р .), дружини Людвіка 
Гогенцоллерна, а потім неубурзького князя Кароля Філіпа Віттельсбаха. Д о  1792 р. не
рухомості колишнього слуцького князівства, які входили до “неубурзьких володінь”, ус
падкували нащадки останнього. Див.: Zielińska Т. Poczęt polskich rodów arystokratychnych. 
Tablice genealogiczne. —  Warszawa, 1997. —  S. 33.

А .Ф .

Дашкович Остафій
Публікується за виданням: Грушевский М . Дашкович Остафий /  /  Энциклопеди

ческий словарь “Русского библиографического института бр. А . и И . Гранат и К .” /  7-е, 
совершенно переработанное издание. —  Т . X V III. —  [М ., 1913]. —  Стл. 2 6 —27.

Вибрана література про Остафія Дашковича: Ostafiej Daszkowicz: obrazek z dziejów 
Zaporoża przez Józefa z  Warszawy. —  Poznań, 1867; Pułaski К  Szkice i poszukiwania. —  
Kraków, 1906. —  T . 1. —  S. 2 3 9 —256; Бучинський Б. Початки політичної кар’єри О с
тафія Дашковича / /  Записки Наукового товариства імени Шевченка. —  Львів, 1913. —  
Т . С Х ІІІ. —  С. 2 3 —43; Дашкевич-Горбацький В. Про походження Остапа Дашковича 
( |1 5 3 5  р.) ( З  нагоди 4 0 0  роковин з дня смерти) / / З а  Державність. —  Каліш, 1935. —  
Збірник 5. —  С. 197—201.

с. 251 ...неправильно звеличений пізніш ою  традицією як  засновник і  органі
затор українського козацтва й  перш ий козацький гетьман —  таку традицію започат
кував польський хроніст Иоахим Бєльський, звеличуючи подвиги в боротьбі проти тата- 
рів Остафія Дашковича, однак у документах, пов’язаних з  черкаським старостою, ж од
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ного разу не згадано козаків та його як козацького гетьмана (Грушевський М . Історія 
України-Руси. —  Т . VII: Козацькі часи —  до року 1625. —  К., 1995. —  С . 8 6 , 91). 
Потім Ш имон Старовольський у першій половині X V II ст. закріпив за ним статус орга
нізатора козаччини на початках X V I ст. З а  ним слідував козацький літописець Григорій 
Грябянка, який зарахував О.Дашковича до перших козацьких гетьманів, які ними на
справді не були, наприклад, поряд з  хмільницьким старостою Предславом Лянцкоронсь- 
ким (1506  р.) першим “козацьким гетьманом” завжди іменувався Остафій Дашкович 
(Грушевський М . Історія України-Руси. —  Т . VII: Козацькі часи —  до року 1625. —  
С. 8 8 —8 9 ) . Олександр Ріґельман згадував про привілей великого литовського князя для 
О.Дашковича від 1505 р. на поселення у Київському та Брацлавському воєводствах ко
заків, яких він зібрав на боротьбу з  татарами, автор “Історії русів”, Микола Маркевич 
вважали початком гетьманства О.Дашковича 1500 р. У  російській історіографії, напри
клад, Дмитро Іловайський у своїй “Історії Росії” вважав О.Дашковича першим гетьма
ном городових козаків (Грушевський М . Історія України-Руси. —  Т . VII: Козацькі 
часи —  до року 1625. —  С. 88 , 5 6 8 ) . Але як справедливо резюмував М . Гру шевський, 
«ся пара: черкаський намісник Остафій Дашкович і хмільницький староста Предслав 
Лянцкоронський зісталися, можна сказати, аж до наших часів в ролі ґеніїв-опікунів укра
їнської козаччини, як її перші організатори й провідники. Тим часом не були вони ані 
організаторами козаччини, ані першими в ролі привідців “козацьких” походів, і своє зна- 
чіннє на сім полі вони мусять розділити з  багатьма іншими репрезентантами української 
адміністрації, які так само старалися використати козаччину як побутове явище, в інтере
сах оборони українського погранича та з  різних мотивів брали участь в “козацтві”» (Гру
шевський М . Історія України-Руси. —  Т . VII: Козацькі часи —  до року 1625. —  
С. 8 9 ) . Далі М.Грушевський пише, що слово козаку першій половині X V I ст. вважалося 
принизливим і «се була передусім бездомна голота, неприкаяні люде... Тож я думаю, що 
Ост. Дашкович чи який інший репрезентант тодішнього козакування не взяв би собі за 
великий комплімент, якби хто його в очі назвав “славним козаком”, як називає поза очі 
Бєльський, уже в другій полов. X V I в., коли престіж козаччини виріс незмірно» (Гру
шевський М . Історія України-Руси. —  Т. VII: Козацькі часи —  до року 1625. —  
С. 100). Історіографічний огляд про Остафія Дашковича див.: Грушевський М . Історія 
України-Руси. —  Т. VII: Козацькі часи —  до року 1625. —  С. 5 7 0 —573.

З а  походж енням він  належав до місцевого київського землевласницького кла
су... —  питання походження О.Дашковича також викликало неоднозначні трактування. 
Розгляд цього питання див.: Бучинський Б. Початки політичної кар’єри Остафія Даш 
ковича / /  Записки Наукового товариства імени Шевченка. —  Т. С Х ІІІ. —  Львів, 
1913. —  С. 2 3 —29; Дашкевич-Горбацький В\ П ро походження Остапа Дашковича 
( f 1535 р.) ( З  нагоди 4 0 0  роковин з  дня смерти) / / З а  Державність. —  Каліш, 1935. —  
Збірник 5. —  С. 197—201). О . Дашкович представляв середню шляхетську верству сто
совно князів і зем’ян-шляхти —  панів. Володів маетностями на Київщині, а саме, на 
думку Богдана Бучинського, у Київському повіті. Див.: Бучинський Б. Початки полі
тичної кар’єри Остафія Дашковича. —  С. 2 6 —27; Яковенко ГГ. Українська шляхта з  
кінця X IV  до середини X V II століття. Волинь і Центральна Україна /  Видання друге, 
переглянуте і виправлене. —  К ., 200 8 . —  С. 162 ,173 . Володислав Дашкевич-Горбаць- 
кий на підставі архівних матеріалів, що зберігалися в архіві департаменту герольдії Росій
ського Правительственного Сенату (Дело №  722  Дворянского Департамента Собрания 
Могилевской губ.), та інших публікованих джерел переконаний, що Остафій Дашкович 
належав до роду Дашкович-Горбащ»ких. Зокрема, автор висловлює дві гіпотези князів
ського походження О.Дашковича. Йдучи за А.Бонецьким, Ш.Окольським, А.Куропат- 
ницьким, він припускає можливість походження О.Дашковича від князя Корибута, до
даючи, “що фамільні перекази нащадків роду Дашкович-Горбацьких говорять про їх княже



К О М Е Н Т А Р І 499

походження, про що важні старі документи було знищено великою пожежею в маетности 
Горбатка (заявлено Мстиславському земському судові 10 лютого 1692 р .) ”. Друга гіпотеза 
полягає в тому, що предки О.Дашковича могли належати до південно-руських князів, які 
через економічні фактори втратили свій уділ, а відповідно і титул та перейшли у стан шляхги 
(Дашкевич-Горбацький В. Про походження Остапа Дашковича. —  С. 197—199).

...на  білоруському прикордонні: під час війни Литви з  М осквою  на початку 
X V Iст . він  був комендантом К ричева... —  намісником замку в Кричеві, що відігра
вав важливу роль в обороні східних рубежів Великого князівства Литовського від Вели
кого князівства Московського, О.Дашкович перебував у 1503—1504 рр. Див.: Бучинсь- 
кий Б. Початки політичної кар’єри Остафія Дашковича. —  С. 3 0 —32.

...раніш е був воєводою в  багатьох місцях, але ця рання служба ближче неві
дома —  за припущенням Б.Бучинського, який, наводячи джерельні відомості (він був 
“воєводою в. кн. Олександра в багатьох місцях на Україні” і “держав у Олександра вели
кі городи”), у 1503 р. О.Дашкович мав близько ЗО років, а отже, його політична кар’єра 
у Великому князівстві Литовському розпочалася в останній чверті X V  ст., ще перед 1492 р. 
У битві під Мстиславом, що відбулася восени 1501 р., II Софійський літопис називає його 
також “воєводою великого князя литовського Олександра”. Детальніше див.: Бучинсь- 
кий Б. Початки політичної кар’єри Остафія Дашковича. —  С . 30.

В  1503 р ., засм учений тим, щ о його обм овили перед великим  князем , 
Д [аш кович]виріш ив залишити Литву, користуючись традиційним правом в ід ’ї 
зду, і, здавш и К ричевський замок дворянинові великого князя литовського, сам 
“в ід ’їха в”до М оскви—  замок у Кричеві передав господарському дворянинові Петраш- 

кові Епимаховичу і переїхав разом з його військовою залогою на територію Великого 
князівства Московського в проміжку часу між груднем 1503 і квітнем 1504 р. ( Бучинсь- 
кий Б. Початки політичної кар’єри Остафія Дашковича. —  С. 3 2 —35). Факт, деталі 
переходу і його мотиви не є відомими. Н а думку Б.Бучинського, у питанні переходу на бік 
Московського князівства “остаються лиш мотиви політичної натури, котрих, одначе, годі 
глубше прослідити” ( Бучинський Б. Початки політичної кар’єри Остафія Дашковича. —  
С. 3 5 ). Великий литовський князь Олександр домагався його видачі у великого москов
ського князя, однак безуспішно ( Грушевський М . Історія України-Руси. —  Т . VII: Коза
цькі часи —  до року 1625. —  С. 91—9 2 ).

...в ін  з ’явився потім за охоронною грамотою; хоча на литовському сеймі в  
1505 р . йому вдалося реабілітувати себе, але все-таки залиш ився на московській 
службі —  О.Дашкович, вважаючи себе невинним, прибув на сейм у Берестя і 1505 р. 
отримав реабілітацію з  поверненням своїх маєтків ( Грушевський М . Історія України- 
Руси. —  Т . VII: Козацькі часи —  до року 1625. —  С. 9 2 ).

П ід час повстання Глинського в ін  з  ’явився на допомогу останньому з  москов
ським загоном і  лиш е після невдачі повстання повернувся назад до Великого кня
зівства Литовського—  польський хроніст Иоахім Бельський пише: “Василь, великий 
князь московський (Василь Іванович), прислав до нього (Михайла Глинського. —  А . Ф .) 
на допомогу Остафія onego славного козака... (Бельський, с. 9 4 4 ) . Польський історик 
Мацей Стрийковський подав значно перебільшену кількість війська (2 0  0 0 0  вершни
ків), яку привів на поміч М.Глинському О.Дашкович” (Грушевський М . Історія Украї- 
ни-Руси. —  Т . IV: X I V —X V I віки —  відносини політичні. —  К., 1993. —  С. 4 8 5 — 
4 8 6 ) . Детальніше про участь О.Дашковича в повстанні М.Глинського і його перехід на 
литовський бік див.: Бучинський Б. Початки політичної кар’єри Остафія Дашковича. —
С. 3 5 - 4 2 .

Після поразки повстання Глинського прибув до Київського воєводства, де спершу 
отримав Канівське, а потім у 1514 р. і Черкаське староства, якими керував до своєї смерті 
(Грушевський М . Історія України-Руси. —  Т . VII: Козацькі часи —  до року 1625. —
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С. 9 2 ) . У записці про похід на Очаків 1528 р. подана його характеристика: “Хитрий, 
відважний і щасливий войовник, він був правдивим пострахом татар” (цитата за: Гру- 
шевський М. Історія України-Руси. —  Т. VII: Козацькі часи —  до року 1625. —  
С. 9 2 ). Черкаський староста обмежував права міщан Черкас, накладав податки, вилучав 
міські землі і надавав їх своїм прихильникам, про що вони скаржилися після його смерті. 
“Славний Остафій Дашкович, —  писав М.Грушевський, —  що так запопадливо збирав 
засоби на пограничну оборону й боротьбу з татарами й за те уславивсь у сучасників як 
пограничний богатир, а до потомків перейшов з славою народнього вождя й першого 
організатора козаччини —  дуже сумні спомини лишив у місцевої людности збільшуван
ням поборів” (Грушевський М, Історія України-Руси. —  Т . VII: Козацькі часи —  до 
року 1625. —  С. 53, 9 3 - 9 4 ) .

Тут він  спочатку був призначений намісником у  К анів, потім у  1514 р . до 
Канева одержав щ е Черкаси... —  як канівський староста 1515 р. разом з  татарами і 
київським воєводою Андрієм Немировичем напав на Сіверщину, яка належала Великому 
князівству Московському. У 1521 р. знову ходив походом на Велике князівство Москов
ське разом з татарами, які уклали перемир’я з Великим князівством Литовським з метою 
підкорити Казанську орду, що перебувала під впливом Москви. У 1523 р. О.Дашкович 
здійснив похід у Крим, спалив Очаків. Подробиці походу малознані, можливо, він висту
пав союзником котрогось угруповання у боротьбі за владу в Кримському ханстві. У 1528 р. 
разом з  іншими старостами прикордоння здійснив військову акцію на Очаків, де здобув 
велику здобич —  табуни коней і отари овець (ІрушевськийМ. Історія України-Руси. —  
Т. VII: Козацькі часи —  до року 1625. —  С. 2 6 —27, 29 , 59 , 6 0 ).

Останнім голосним тріумфом його був захист Черкас від  татар у  1532р . —  
втрутившись у боротьбу між претендентами на Кримське ханство, О.Дашкович після 
поразки свого союзника Іслам-Ґірея спровокував нового хана Саадат-Гірея в похід на 
Черкаське староство. Після двох тижнів безуспішної облоги Черкас, незважаючи на по
міч корпусу яничар та артилерії, хан примирився, знаком чого стали запросини О .Даш - 
ковича на бенкет, де вони, за словами польського хроніста, “побраталися” (Ірушевсь
кий М. Історія України-Руси. —  Т. VII: Козацькі часи —  до року 1625. —  С. 93; 
Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. —  К., 2005 . —  
С. 186).

А .Ф .

Дорошенко Михайло
Публікується за виданням: ГрушевскийМ . Дорошенко Михаил /  /  Энциклопеди

ческий словарь “Русского библиографического института бр. А . и И. Гранат и К .” /  7-е, 
совершенно переработанное издание. —  [М ., 1913]. —  Т . X IX . —  Стл. 1—2.

Вибрана література про Михайла Дорошенка: М ельник К. [Антонович В.УСведе- 
ния о походе в Крым Михаила Дорошенка (1628 ) / /  Киевская старина. —  К., 1896. —  
№  11. —  С. 2 7 4 —286.; М ицик Ю. Михайло Дорошенко / /  Україна в минулому —  
Львів, 1994. —  Вип. 5. —  С. 1 5 6 -1 7 1 .

с. 252 Ранній період його діяльності нам невідом ий—  перші джерельні відомо
сті про Михайла Дорошенка сягають 1618 р., коли він згаданий як учасник походу поль
ських військ королевича Владислава на Москву. М.Дорошенко керував козацькими за
гонами, що відзначилися в боях з московським військом на Рязанщині (захопили Л ебе
дянь, Данков, Скопин, Ряжськ), згодом передислокувалися на північ і штурмували Пе- 
реяслав-Залеський і Єлець. Див.: М ицик Ю. Михайло Дорошенко / /  Україна в мину
лому. —  Львів, 1994. —  Вип. 5. —  С. 157.
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У  хотинській кампанії 1621 р . виступає як  один із  видатніших полковників, 
користується популярністю у  війську завдяки своїй хоробрості, а в  польських 
колах —  репутацією лю дини, прихильної до ур я д у —  у хотинській кампанії 1621 р. 
відзначився як керівник посольства від запорізьких козаків до польських військ під Х о 
тином задля узгодження спільних військових дій проти турків і татар. Тоді ж  Яків Собє- 
ський охарактеризував М. Дорошенка як полковника “з доброю репутацією у молодців за 
свою хоробрість”, і що він “завсіди зичливий для короля і Речі Посполитої” (М ицик Ю . 
Михайло Дорошенко. —  С. 157).

Д [орош енко] був вибраний гетьманом замість Оліфера Голуба... —  вперше 
М.Дорошенка обрали гетьманом у лютому 1623 р., після смерті Якова Нероди (Бородав
ки). Гетьман притримувався поміркованого курсу щодо відносин з королівською владою, 
адже заможна старшина, що підтримувала його, не була зацікавлена у втраті своїх статків 
та тих прав, які отримала від королівської адміністрації. У травні того ж  року гетьманом 
є Богдан Конша (Конча), після його смерті М.Дорошенко наказний, а згодом повно
правний гетьман. Д о  кінця року запорожці його знову скидають, а на гетьмана проголошу
ють Оліфера Голуба. Однак у кінці 1623 чи на початку 1624 р. він втретє стає гетьманом 
(М ицик Ю . Михайло Дорошенко. —  С. 158—159).

...П ирському... —  йдеться про Матвія Пирського, гетьмана Запорізького Війська 
у січні—вересні 1625 р.

...Ж майлу... —  Марко Жмайло, гетьман реєстрового козацтва 1625 р., очолив по
встання реєстровців на Подніпров’ї. Див.: Щ ербак В.О . Жмайло Марко / /  Українське 
козацтво: Мала енциклопедія. —  К.; Запоріжжя, 200 2 . —  С. 151.

...К ур ук івсько ї катастрофи... —  йдеться про козацьке повстання під проводом 
гетьмана Марка Жмайла 1625 р., а також Куруківську угоду, підписану того ж  року 
козаками після його поразки, яка засвідчила відмову польського уряду дотриматися обі
цянок щодо прав і вольностей, наданих козакам під час Хотинської війни 1621 р. Див.: 
Грушевський М . Історія України-Руси. —  Т. VII: козацькі часи —  до року 1625. —  К., 
1995. —  С. 5 5 5 -5 6 1 .

. . .що приймає зно ву кермо вла д и —  насправді вчетверте М .Дорошенка обрано 
гетьманом одразу ж  після підписання Куруківської угоди на початку листопада 1625 р. 
(М ицик Ю . Михайло Дорошенко. —  С. 159).

Завдяки  їй  Д Іорошенку] вдалося здійснити покладену на нього куруківським  
протоколом реєстрацію козацького війська... —  одразу після затвердження гетьма
ном М . Дорошенко приступив до виконання головної умови Куруківської угоди —  укла
дання 6  тис. реєстру козаків. Як подають джерела, спершу вже 5 грудня, отже, лише 
через місяць після її укладання, гетьман уклав реєстр козаків у Ніжині. У травні-червні 
1626 р., приїхавши на Січ, наказав спалити човни, щоб не допустити самовільні морські 
походи козаків на татар і турків, як це передбачали коруківські домовленості (М ицик Ю . 
Михайло Дорошенко. —  С. 160).

...в ін  усіляко намагався зм'якшити його неприєм ні для козацтва сторони —  
гетьман кілька разів у 1627 р. відсилав посольство до польського короля Сигізмунда III, 
щоб полегшити умови Куруківського трактату, однак безуспішно (М ицик Ю . Михайло 
Дорошенко. —  С. 160—161).

...підтримки козаками кримських претендентів Магомета й  Ш аґін-Ґірея  —
300  козаків у 1623 р., повертаючись з чергового походу, підтримали братів колишнього 
хана М ухамед-Ґірея III і калгу-султана Ш ахін-Ґірея —  спільників у боротьбі за хансь
кий престол проти хана Джанібек-Ґірея. Отримавши підтримку від запорожців, М уха
мед-Прей III вдруге став ханом (1 6 2 3 —1627). У 1625 р. укладено угоду про взаємодо
помогу між татарами й запорожцями, яка запрацювала лише 1628 р., коли вибухнула 
чергова міжусобиця за ханський престол; див.: М ицик Ю . Михайло Дорошенко. —
С. 1 6 1 -1 6 2 .
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У  поході, розпочатому в  їхн іх  інтересах у  К рим улітку 1628 р ., Дорош енко 
склав голову в  битві —  М . Дорошенко поспішив на допомогу до своїх союзників М уха
м ед-Ґірея III і Ш аґін-Ґірея, яких обложили в Бахчисараї прихильники Джанібек-Ґірея, 
ногайські татари на чолі з  Кантимиром. У безперервних боях на чолі 4-тисячного козаць
кого загону гетьман пробивався до ханської столиці і на підході до неї загинув. Див.: 
М ельник К. [Антонович В.уСведения о походе в Крым Михаила Дорошенка (1 6 2 8 ) / /  
Киевская старина. —  К ., 1896. —  №  11. —  С. 2 7 4 —286; М ицик Ю . Михайло Д оро
шенко. —  С. 162—163.

А .Ф .

Гуня Дмитро
Публікується в українському перекладі за виданням: ГрушевскийМ. Гуня Дмитрий /  /  

Энциклопедический словарь “Русского библиографического института бр. А . и И . Гра
нат и К .” /  7-е, совершенно переработанное издание. —  М ., [1913]. —  Т. X V II. —  
Стл. 3 9 5 - 3 9 6 .

с. 253  ...один  із  видатніших козацьких вождів W I I ст. ... —  про походження 
та біографію козацького ватажка вкрай мало даних. Вважають, що походив з середовища 
козацтва на Київщині; дата народження та смерті невідомі; див. обмежену літературу про 
нього: \Анонімї\ Гуня і Остряниця / /  Правда, —  Львів, 1867. —  №  18—22; Петров- 
ський М .Н . Дмитро Тимошевич Гуня —  керівник повстань проти гніту польської шлях
ти в X V II ст. /  /  Комсомольський пропагандист. —  К ., 1940. —  №  1. —  С. 5 2 —56; 
Мишко Д .І. Повстання під проводом Якова Острянина і Дмитра Гуні /  /  Український 
історичний журнал. —  К ., 1968. —  №  4. —  С. 130—133.

Г [уня] у  числі інш их непримиренних, мабуть, вийш ов на Запоріж ж я й  у  
капітуляції не бере участі —  Дмитро Гуня разом з полковником Філоненком вийшов на 
Запоріж жя, де його в січні 1638 р. обрали кошовим отаманом. На початку 1638 р. запо
рожці на чолі з кошовим Гунею завдали поразки каральному загону на чолі з  К.Мелецьким, 
що був надісланий для придушення повстання на Січі; див.: Щ ербак В, Антифеодальні 
рухи на Україні напередодні Визвольної війни 1 648—1654 рр. —  К ., 1989. —  С. 7 0 — 
71; Довідник з історії України: А —Я  /  З а  заг. ред. І.Підкови і Р .Ш уста /  2-ге вид. —  
К ., 2001. —  С. 1 9 0 -1 9 1 .

Від 26  лютого 1638р . є його лист (в  О кольського), на жаль, поодинокий, де 
він  виступає як  гетьман... —  йдеться про лист Дмитра Іуні до кримського султан-калги 
з проханням допомогти у боротьбі з  поляками, де він підписується як “гетьман з військом 
й.к.м. Запорізьким” (див. лист в українському перекладі: ГрушевськийМ. Історія Укра- 
Їни-Руси. —  К., 1995. —  Т. VIII. —  4 .1 .  —  С. 2 9 0 ). Проте це не єдиний лист Дмитра 
Гуні, оприлюднений Шимоном Окольським. П ід час боїв під урочищем Старець він на
писав лист до гетьмана коронного Миколая Потоцького, датований червнем 1638 р., де 
він застерігає його, що “ми, як слуги та підніжки вашої милості, милостивого пана нашо
го, з  вашою милістю, нашим милостивим паном битися не хочемо, але хто на нас насту
пить, боронитися мусимо”. Гуня підписується у ньому як “старший над військом Запоро
зьким”. Лист опубліковано в: Okolski S. Dyariusz transakcji wojennej między wojskom 
koronnym i zaporoskim w r. 1637. —  Kraków, 1858 (рос. переклад: Мемуары, относящие
ся к истории Ю жной Руси. —  К., 1896. —  Вып. II. —  С. 2 4 6 —2 4 7 ).

Б лизько р о ку залиш ався він  на Україні, потім восени 1639 р . емігрував за 
московську границю, слідами Острянина... —  на думку дослідників, еміграція відбула
ся на чолі великого загону на Дон ( Щ ербак В. Антифеодальні рухи на Україні напередо
дні Визвольної війни 1648—1654 рр. —  С. 9 6 ) . Про Острянина М.Грушевський також 
написав гасло до цього енциклопедичного словника, див. с. 254—255нашого видання.
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...маємо звістку про морську експедицію проти турків, розпочату весною 1640р . 
донськими козаками під предводительством “Гулки Черкашенина "... — це остання 
звістка про нього... —  див.: Русская историческая библиотека. —  С П б, 1906. —  Т. 24: 
Донские дела, кн. 2. —  С. 4 4 —45. На сьогодні дослідники не мають подальших біографіч
них даних після 1640 р. про цього козацького ватажка першої половини X V II ст. м.к.
Острянин Яцько

Публікується в українському перекладі за виданням: Грушевский М . Острянин Яцко /  /  
Энциклопедический словарь “Русского библиографического института бр. А . и И . Гра
нат и К .” /  7-е, совершенно переработанное издание. —  Т. X X X . —  [М ., 1916]. —  
Стл. 7 0 9 -7 1 1 .

с. 254 Степаном Остряиицею називають його пізніш і, неавторитетні в  цьому 
питанні історичні твори ( “Історія рус і в  ”) —  автор “Історії русів” загалом відзначав
ся значною недокладністю і неточністю інформації про козацьких ватажків цього часу. 
Так, гетьмана Павлюка він називає “Павлюгою”, а ім’я Гуні —  Дмитро під його пером 
перетворюється у “Леона”; див.: История русов или Малой России / /  Сочинение Георгия 
Кониского, архиепископа Белорусского /  И зд . О.Бодянский. —  М ., 1846. —  С. 5 3 — 
54. “Степаном-Криштофом з  Острога й Остра” Остряницю називає Самійло Величко; 
див.: Величко С, Літопис /  Переклав з  книжної української мови В.Шевчук. —  К., 1991. —  
Т. 1. —  С. 2 9 2 , 297 . Проте іншими джерелами ці імена не підтверджуються.

А ле, зопалу вдаривш и на позиції поляків під Лубнами, зазнав невдачі. Ц е так 
подіяло на 0[стряннна], що, не намагаючись з 9єднатися із  загонами, як і йш ли  
йому на допомогу, він  руш ив поспішно нагору за течією Сули, маючи намір прой
ти за московський рубіж  —  в результаті цього маневру Острянин втратив сполучення 
з Подніпров’ям, де збирали загони козацькі ватажки Скидан, Солома та ін., а також 
підвів під розгром поляками донських і запорізьких козаків під проводом Марка Путив- 
льця та Ріпки. На думку М.Грушевського, все це мало “дуже некорисні наслідки для 
повстання” {Грушевський М . Історія України-Руси. —  К ., 1995. —  Т . VIII. —  4 .1 .  —  
С. 2 9 5 - 2 9 6 ) .

...відбила поляків і  під проводом Гуні (д и в .)... —  див. гасло про Дмитра Гуню 
авторства М.Грушевського на с. 253нашого видання.

с. 255 У  квітні 1641 р . вони підняли повстання, вбили 0[ст рянина]... —  автор 
“Історії русів” хибно вважав, що після боротьби з поляками у 1638 р. він “розпустив 
військо” та вирушив у Канівський монастир, де його схопили поляки і скарали смертю у 
Варшаві (История русов. —  С. 55).

М .К .

Гадяцька унія
Публікується за виданням: Грушевский М . Гадяцкая уния /  /  Энциклопедический 

словарь “Русского библиографического института бр. А . и И . Гранат и К .” /  7-е, совер
шенно переработанное издание. —  Т. XII. —  [М ., 1912]. —  Стл. 281—285 .

М.Грушевський у своїй науковій творчості неодноразово звертався до проблеми Га
лицької унії. Вперше свої думки щодо польсько-козацької угоди, підписаної в Гадячі, він 
виклав у статті “Виговський і М азепа”, опублікованій “Д^тературно-науковим вістни- 
ком” у 1909 р. (Грушевський М. Виговський і Мазепа /  /  Його ж. Твори: У 50 т. —  Т . 2: 
Серія “Суспільно-політичні твори (1 9 0 7 —1914)”. —  Львів, 2005 . —  С. 3 8 6 —3 9 6 ) .  
Вдруге свою оцінку унії історик подав у цьому енциклопедичному гаслі, і нарешті втретє —
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в десятому томі “Історії України-Руси”, опублікованому вже після його смерті у 1936 р. 
(Іруш евський М . Історія України-Руси. —  Т. X: роки 1657—1658. —  К ., 1998. —  
С. 2 8 5 —381). Усі дослідники, які торкаються питання оцінки М.Грушевським Гадяцької 
унії, за основу його поглядів беруть сюжет із десятого тому “Історії України-Руси”, і 
меншою мірою —  зі статті “Виговський і М азепа”. Про енциклопедичні гасла ніхто не 
згадує. Так, Тетяна Яковлева погоджується з  поясненням М.Грушевського появи “другого” 
списку угоди, який зберігається у Бібліотеці Чарторийських ( Таїрова-Яковлева 77 Іадяцька 
угода —  текстологічний аналіз / /  Гадяцька унія 1658 року. —  К., 2008 . —  С. 37). Однак 
не підтримує позицію історика щодо походження списків, оскільки М.Грушевський вва
жав, що текст угоди був обмежений у момент його підписання 16 вересня 1658 р. ( Таїро- 
ва-Яковлева 77 Гадяцька угода —  текстологічний аналіз. —  С. 3 8 ). Сергій Плохій та 
Конрад Бобятинський наголошували на критичному ставленні М.Грушевського до унії. 
Угода була невдачею, позаяк не поліпшувала становища селян та обмежувала кордони 
Гетьманщини. Див. коментар: П лохій С. Гадяч 1658: творення міту /  /  Гадяцька унія 
1658 року. —  К., 200 8 . —  С. 284; Бобятинський К. Гадяцька унія в польській історіо
графії /  /  Там само. —  С. 313—314.

Про Гадяцьку унію з  нагоди ювілею, 250-ліття її підписання, як в українській, так і 
польській історіографіях, побачили світ два збірники статей: Гадяцька унія 1658 року /  
Редкол. П.Сохань, В.Брехуненко та ін. —  К., 2008; W  kręgu Gadziacza A .D .1 6 5 8 . O d  
historii do literatury /  Pod red. P.Borka. —  Kraków, 200 8 .

c. 2 5 6  ...та й  у  подальш их польсько-українських відносинах відігравав чима
л у  роль  —  про роль Гадяцької унії у польсько-козацьких домовленостях гетьманів Юрія 
Хмельницького, Павла Тетері та Петра Дорошенка див.: Чухліб 77 Ідея відновлення 
Гадяча 1658 у політичних концепціях П.Дорошенка (6 0 -т і—перша половина 70 -х  рр. 
X V II ст.) / /  Гадяцька унія 1658 року. —  К ., 200 8 . —  С. 2 4 0 —266 .

...н е  зупиняю чись навіть перед обіцянками повної автономії України... —  пе
ред загрозою війни зі Ш вецією, на сеймі 1655 р. як коронна шляхта, так і литовська в 
особі литовського великого гетьмана Януша Радзивілла задекларували потребу прими
рення з  козаками. Сеймова інструкція передбачала широку автономію і гарантувала в 
майбутньому права козакам ( Dąbrowski J.S . U goda Hadziacka na cejmie 1658  roku / /  
W  kręgu Gadziacza A .D .1 6 5 8 . O d historii do literatury /  Pod red. P . Borka. —  Kraków, 
2 0 0 8 . —  S. 4 8 ) .

...в ін  ш укав опертя у  Ш веції... —  козацько-шведські стосунки розпочалися на 
початку 1650-х рр. і спрямовувалися проти Речі Посполитої та Московського царства. 
Вони проходили у формі дипломатичного листування Б.Хмельницького та І.Виговського з 
шведською королевою Христиною, а потім Карлом X  Густавом ( Федорук Я. Міжнародна 
дипломатія і політика України 1654—1657. —  Частина 1:1654 рік. —  Львів, 1996 . —  
С. 183—184). Про козацько-шведські стосунки у 1650-х рр. див.: Архив Ю го-Зап ад
ной России, издаваемый Временной комиссией для разбора древних актов. —  К., 1908. —  
Ч. III. —  Т . VI; Кордт В. Матеріали з Стокгольмського державного архіву до історії 
України другої половини X V II—початку X V III вв. /  /  Український археографічний що
річник. —  К., 1930. —  Вип. 3. —  С. 17—55; Коваленко Г.М . И з истории шведско- 
украинских отношений середины X V II века /  /  Вопросы истории Европейского Севера. —  
Петрозаводск, 1979. —  С. 144—149; Котлярчук А . Дипломатичні відносини Ш веції й 
України в 1654—1660 рр.: шведська історіографія і джерела / /  Ґардаріки /  Gardariki. —  
Львів, 200 7 . —  №  1. —  С. 2 8 - 3 4 .

...приступав до антипольського союзу, у  який, крім  України й  Ш веції, входи
ла щ е Трансільванія —  йдеться про переговори між польською і московською сторона
ми у Вільно й укладання Віленського перемир’я всупереч намаганням Б.Хмельницького, 
за яким припинялася польсько-московська війна. З  огляду на дипломатичні контакти
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польського короля і московського царя гетьман прилучився до Раднотської коаліції 1656 р., 
Ш веції, Пруссії, Трансільванії та з  литовського боку Богуслава Радзивілла. Результатом 
домовленостей стала скоординована, однак невдала військова акція влітку 1657 р. проти 
Речі Посполитої, яка завершилася розпадом коаліції —  укладанням миру трансільвансь
кого князя Дьєрдя II Ракоці з  польським королем, переходом у табір противників бран- 
денбурзького курфюрста Фрідріха-Вільгельма, втратою значення за таких умов для швед
ського короля Карла X  Густава козацького вектора зовнішньої політики. Див.: Dąb
rowski J.S. U goda Hadziacka na sejmie 1658 roku. —  S. 4 9 —50; Горобець В. Гадяцька 
угода 1658 року у структурі міжнародних взаємин Центрально-Східної Європи /  /  Га
дяцька унія 1658 року. —  К ., 200 8 . —  С. 8 3 —8 4 , 88.

...переговори з  цього питання не були доведені до кінця при  житті Х м ельни
цького й  тривали при  Виговськом у—  25 жовтня 1657 р. Іван Виговський на козаць
кій раді у Корсуні підписав з шведськими представниками Корсунський договір, що став 
логічним завершенням переговорного процесу шведського короля Карла X  Густава та 
Б.Хмельницького. Головна мета договору —  це українсько-шведський військово-полі
тичний союз, який гарантував незалежність Гетьманщини від Речі Посполитої та М ос
ковського царства. Шведський король зобов’язувався домогтися визнання Польщею не
залежності козацької держави.

Однак Ш веція... повинна була припинити агресивну політику проти П ольщ і, 
і  ш ведсько-український союз утратив своє значення—  Ш веція згодом після підпи
сання Корсунського договору втягнулася у війну з  Данією, тому уклала з  Річчю П оспо
литою мирний договір, який відповідно знівелював можливість українсько-шведського 
дипломатичного діалогу.

К рім  К римської орди, з  якою Виговський тепер відновив союзні відносини. . . ---
пожвавлення стосунків І.Виговського з  Бахчисараєм спровокувала внутрішня загрозлива 
ситуація у Гетьманщині, коли запорозькі козаки, через соціальні протиріччя і прагнення 
відновити свою втрачену за Б.Хмельницького політичну роль, пішли на відвертий конф
лікт з новим гетьманом, заручившись підтримкою московського царя (царська грамота 
кошовому Якову Барабашу). Однак, щоб відновити дружні стосунки з  татарами, геть
манський уряд мусив порозумітися з  польським королем, який уклав у 1654 р. військовий 
договір з ханом, і тому, на думку Віктора Горобця, “саме кримська карта була одним із 
вирішальних мотивів, який спонукав І.Виговського для налагодження політичних стосу
нків з Варшавою” (Горобець В. Гадяцька угода 1658 року. —  С. 9 0 —91).

...в ін  м іг сподіватися знайти союзника тільки ще в  П ольщ і, і  переговори з  
нею, що не переривалися увесь час,... ож ивилися—  І. Виговський передусім мав на 
увазі військову допомогу з боку Польщі у потенційній війні з Московським царством. 
Властиво, з  цією метою І.Виговський пропонував укласти угоду польському королю з  
Військом Запорізьким. Гетьман також пропонував посередницькі послуги в примиренні 
Варшави і Стокгольма, позаяк польський король, під впливом австрійської партії при 
своєму дворі та промосковській позиції частини литовської магнатерії, прагнув укласти з  
царем союз проти Ш веції, що унеможливлювало б їхню військову конфронтацію. П ри
хильниками укладання угоди з  І.Виговським виступала низка польських сенаторів, однак 
польський король не наважувався примиритися з  шведським королем. Нерішучість коро
ля в справі домовленостей з  гетьманом, а також небажання миритися з шведами, як слуш
но зауважив В.Горобець: “позбавляло Гадяцьку угоду зовнішньополітичної підтримки, 
що врешті-решт ставило під сумнів саму можливість успішної реалізації її положень” 
{Горобець В. Гадяцька угода 1658 року. —  С. 100). Однак король вирішив якнайшвидше 
укласти договір з  козаками задля забезпечення своїх дипломатичних ініціатив як у шведсь
кому, так і московському векторах. Детальніше про зовнішньополітичні мотиви польсько- 
українського і польсько-московського порозуміння та польсько-шведського протистояння

IgM. Гру шевський. Т-9
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див.: Горобець В. Гадяцька угода 1658 року. —  С. 9 5 —102; Кролль П. Коронна шляхта 
і Гадяцька угода / /  Гадяцька унія 1658 року. —  К., 200 8 . —  С. 149—156.

П ісля попередніх конф еренцій улітку 1658 р . . ..  —  дипломатичні контакти з  
козаками розпочалися ще на початку березня 1657 р., коли до Уигирина вирушив коро
лівський посол, волинський каштелян Станіслав Беньовський. Його завданням було від
хилити Б.Хмельницького від співпраці з  Дьєрдьом II Ракоці. Справою підписання домов
леностей з козаками опікувалася спеціально призначена сеймова комісія, створена 18 лип
ня 1658 р. Вона проводила 19—25 липня таємні засідання і виробила інструкцію, де ура
хувала майже всі вимоги І.Виговського (чому посприяв факт початку військових дій М ос
ковського царства проти козаків), яку представлено до сенату 25 липня і передано на 
початку серпня смоленському каштелянові Казимирові Людвіку Євлашевському, одному 
з  комісарів, який на підставі цієї інструкції разом з С.Беньовським 6  вересня 1658 р. 
підписав з І.Виговським Гадяцьку угоду в гетьманському обозі під Гадячем {Dc{browski J.S. 
U goda Hadziacka na cejmie 1658 roku. —  S. 5 4 —78; Кролль П. Коронна шляхта і Га
дяцька угода. —  С. 155—156).

...в  Україну були відправлені повноваж ні представники Р ечі Посполитої... —
цими представниками були вже згаданий К.Л.Євлашевський та С.К.Беньовський, які 
послідовно з  польського боку відстоювали прийняття сеймом усіх пунктів первісного варі
анту угоди ( Кролль П. Коронна шляхта і Гадяцька угода. —  С. 16 6 —167).

...д е  6 (16) I X  і  відбулося укладення трактату, що відновляв у  нових формах 
держ авний яв ’язок України з  П ольщ ею, розірваний Х м ельницьким  —  2 8  жовтня 
1658 р. К.Л.Євлашевський та С.К.Беньовський, а також козацькі посли на чолі з П ав
лом Тетерею представили угоду королеві та його оточенню. Неприхильність окремих се
наторів (передусім познанського воєводи Яна Лещинського) викликали пункти скасу
вання унії, великий козацький реєстр у 60  тис. осіб та призначення на сенаторів трьох 
воєводств майбутнього Великого князівська Руського лише православних шляхтичів 
{Кролль П. Коронна шляхта і Гадяцька угода. —  С. 160). Ці суперечливі пункти угоди 
король доручив С.К.Беньовському ще раз обговорити з І.Виговським. Проте місія во
линського каштеляна виявилася неуспішною, вирішено відкласти розв’язання їх до часу 
відкриття вального сейму. Як видно з інструкцій послам на сейм, складених сеймовими 
сеймиками, коронна шляхта угоду сприйняла позитивно. Однак, починаючи з  25 квітня і 
до 22  травня 1659 р., тобто до дня ратифікації унії сеймом, тривали суперечки щодо 
окремих пунктів (скасування унії, чисельність реєстрових козаків тощо) між негативно 
налаштованими щодо цих пунктів сенаторами, з одного боку, та козацьким посольством 
на чолі з Ю рієм Немиричем, з  іншого. Детальніше про хід переговорів щодо остаточного 
варіанта угоди див.: Кролль /7. Коронна шляхта і Гадяцька угода. —  С. 165—171.

О ф іційний текст трактату досить неповно відбиває прагнення українських 
політиків —  йдеться про ратифікований текст унії варшавським сеймом 22 травня 1659 р. 
Зм іст і текстологічний аналіз різних його варіантів див.: Гадяцька угода 1658 року. Тек
сти / /  Гадяцька унія 1658 року. —  К., 2008 . —  С. 14—30; Таїрова-Яковлева Т. Гадя
цька угода —  текстологічний аналіз / /  Там само. —  С. 31—46.

с. 257 ...багатьох істотних пунктах старшина примушена була відступити від 
своїх вимог... —  про редакцію варіанта статей, які прийняв сейм 22 травня 1659 р., 
див.: Таїрова ̂ Яковлева Т. Гадяцька угода —  текстологічний аналіз. —  С. 31—46.

Ц ілком оригінальним компромісом із сучасним ладом С хідної України є ін 
ститут українського віце-короля, довічного гетьмана... —  у третьому пункті акту, 
поданого козацькою делегацією на сейм 1659 р. під назвою “Заходи до виконання дого
вірних статей”, представники просили про “спадкове право гетьмана польного на велику 
булаву Великого князівства Руського” ( Памятники, изданные Временной комиссией для 
разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском военном, Подольском и
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Волынском генерал-губернаторе. —  К ., 1852. —  Т . III. —  С. 3 2 4 ). Однак ці пункти 
були відхилені під час їх розгляду на сеймі.

. ..щ об Україна залишалася нейтральною у  випадку, якщ о Польща поведе на
ступальну війн у з  М осквою ... —  угода в цій частині звучала так: “3  царем його мило
сті московським якби дійшло його королівській милості і станам коронним до наступаль
ної війни, Війська Запорізькі до такої війни залучатися не будуть” (Гадяцька угода 1658  
року. Тексти. —  С. 2 7 ).

Ц е умова, однак, не була прийнята в  оф іційний текст договору.,. —  насправді 
вона вміщена до тексту, ратифікованого сеймом 22  травня 1659 р. Ця умова є в “першо
му” списку угоди, який зберігається в Бібліотеці Чарторийських, і вона перейшла без змін 
до ратифікованої сеймом угоди.

с. 2 5 7 —2 5 8  ...в  офіційному тексті його склад був обмежений тільки трьома 
східними воєводствами... Київським, Брацлавським і  Ч ернігівським —  опосеред
ковано це подано в кількох положеннях угоди, позаяк відсутній пункт, який чітко обумов
лює територію Великого князівства Руського, зрештою, і сама згадка про нього як така 
відсутня. Див.: Гадяцька угода 1658 року. Тексти. —  С. 2 4 —30.

с. 258 Старшина вислала... петицію на сейм 1 6 5 9 р ., —  щ об... в  його текст 
було внесене виправлення, що вклю чало до складу Великого князівства Руського 
всю  етнографічну українську територію... —  козацька делегація у складі 511 осіб на 
чолі з  П.Тетерею на початку діяльності варшавського сейму подала на його розгляд акт 
під назвою “Заходи до виконання договірних статей”. Власне, в них і знаходимо пункт 
про ідею “триєдиної держави” з  утворенням Великого князівства Руського у кордонах, 
близьких до етнографічних з  часів Б.Хмельницького, а саме, “щоб воєводства Волинсь
ке, Руське й Подільське приєднані були до Великого князівства Руського” ( Таїрова- 
Яковлева 77 Гадяцька угода —  текстологічний аналіз. —  С. 3 9 ).

Д оговір був затверджений, і  ун ія  ввійш ла в  життя... —  Гадяцька угода ратифі
кована на варшавському вальному сеймі 22  травня 1659 р. Угоду з  козацького боку під
писали 34  посли (посол Ю рій Немирич, через незгоду з  її редагованим варіантом не був 
присутнім під час її узаконення), які очолювали козацьке посольство, що нараховувало 
511 осіб. Король, сподіваючись на поступливість козацьких представників, значну їх ча
стину нобілітував, а також надав низку маетностей. Детальніше див.: Кулаковський / 7  
Козацьке посольство на сейм 1659 року / /  Гадяцька унія 1658 року. —  К ., 2 0 0 8 . —  
С. 1 0 9 -1 2 7 .

...відбулися призначення на деякі посади нового Великого князівства Русько
го ... —  тут йдеться передусім про формальне визнання Юрія Немирича канцлером В е
ликого князівства Руського.

В иговський був скинутий улітку того ж року... —  на “чорній раді” 20  вересня 
1659 р. в урочищі Маслів Став під містечком Германівкою, на Київщині, І.Виговського 
скинуто з  гетьманства, а за кілька днів старшина проголосила гетьманом Ю .Х мель- 
ницького.

З  іншого боку, польські представники при  перш ому ж відновленні відносин, 
в  1 6 6 0 р ., постаралися обмежити українську автономію... —  перемовини поляків з  
козаками під час переможної для перших Чуднівської кампанії 1660 р. також були склад
ними. Частина шляхти зайняла вкрай негативний бік щодо вимог послів від гетьмана 
Юрія Хмельницького домовитися на підставі Гадяцької угоди. Зрештою, укладена Ч уд- 
нівська угода не містила концепції триалістичної держави, і взагалі про Велике князівство 
Руське згадок не було. Детальніше див.: Кролль П. Коронна шляхта і Гадяцька угода. —  
С. 1 7 1 -1 7 4 .

...залиш алася певним чином “мірою р ечей " в  українсько-польських відносинах 
і  в  пізніш их переговорах, але реального значення не отримала —  про аналіз пізніших
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польсько-козацьких угод з  поверненням до ідеї Гадяча включно до 1708 р. див.: Кроллъ П  
Коронна шляхта і Гадяцька угода. —  С. 174—175; Чухліб Т. Ідея відновлення Гадяча 
1658 у політичних концепціях П.Дорошенка (60-т і—перша половина 70-х pp. X V II ст.) / /  
Гадяцька унія 1658 року. —  К ., 200 8 . —  С. 2 4 0 —266 .

А .Ф .

Дорошенко Петро
Публікується за виданням: Грушевский М . Дорошенко Петр /  /  Энциклопедичес

кий словарь “Русского библиографического института бр. А . и И . Гранат и К .” /  7-е, 
совершенно переработанное издание. —  Т . X IX . —  [М ., 1913]. —  Стл. 2 —8.

Вибрана література про Петра Дорошенка: Антонович В. Петро Дорошенко / / І с 
торичні постаті України. —  Одеса, 1993. —  С. 191—195; Міяковсъкий В. Два рукописи 
6 0 -х  рр., заборонені цензурою / /  Україна. —  К ., 1917. —  Кн. 3 —4. —  С. 8 3 —88; 
Крип’якевич /  Гетьман Петро Дорошенко. —  Львів, 1925; Андрусяк Л/. Д о  історії бо 
ротьби між П.Дорошенком та П .Суховієм 1668—1669 pp. / /  Записки Наукового това
риства імени Шевченка. —  Львів, 1929. —  Т. CL. —  С. 197—227; Дорошенко Д. 
Початок гетьманування Петра Дорошенка (1665—1666). —  Прага, 1942; Його ж. Поль
сько-українська війна 1671 р.: до історії гетьманування Петра Дорошенка / /  Наукові 
записки Українського вільного університету. —  Прага, 1942. —  Т . 3. —  С. 161—202; 
Його ж. Гетьман Петро Дорошенко: огляд його життя і політичної діяльності. —  Нью- 
Йорк, 1985; Степанков В. Програма державного будівництва гетьмана к р а їн и  Петра 
Дорошенка /  /  Українська козацька держава. —  К., 1991. —  С. 2 7 —34; його ж. Д оро
шенко Петро / /  Полковрдці Війська Запорізького: історичні портрети. —  К ., 1998. —  
Т. 1. —  С. 101—120; Його ж. Постать Петра Дорошенка у висвітленні істориків / /  
“Істину встановлює суд історії”. Збірник на пошану Ф едора Павловича Шевченка. —  
К ., 2 0 0 4 . — Т. 2. — С. 418—448; Perdenia J. Hetman Piotr Doroszenko a Polska. — 
Kraków, 2000; Смолій В., Степанков В. Гетьман Петро Дорошенко //'Український іс
торичний журнал. —  К ., 1992. —  №  7 —8. —  С. 8 4 —102; Чухліб Т, Гетьмани Право
бережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663—1713). —  К ., 2004; Його 
ж. Гетьмани і монархи. Українська державу в міжнародних відносинах 16 4 8 —1714 рр. /  
Вид. друге, доопрацьоване. —  К., 2005^ Його ж. Український гетьманат: проблеми між
народного утвердження. —  К., 2007; Його ж. Петро Дорошенко. —  К ., 2007; Його ж. 
Гетьманування Петра Дорошенка: причини “вірності” та “зради” королю, султану й царю 
(1665—1676 рр.) / /  Український історичний журнал. —  №  1. —  К., 2007. —  С. 3 9 —61.

М.Грушевський у своїй науковій праці кілька разів звертався до особи Петра Д оро
шенка. Першою публікацією про гетьмана є популярний нарис, написаний для газети 
“С ело” в 19 0 9  р. ( Грушевський М . Гетьман П етро Дорошенко /  /  й о го  ж. Твори: У  
5 0  т. —  Львів, 2 0 0 5 . —  Т . 3: Серія “Суспільно-політичні твори (1 9 0 7 —березень  
1917)”. —  С. 291—2 9 4 ). Натомість, дане енциклопедичне гасло, що побачило світ 1913 р. 
в енциклопедичному словнику “Російського бібліографічного товариства братів Гранат”, 
вже в суто науковому стилі подає ставлення М.Грушевського до політики П.Дорошенка. 
Третя публікація історика стосується невдалої місії майбутнього гетьмана до царської ста
вки, яка знаходилася поблизу Вільна, на початку липня 1655 р., з  “вістовими письмами” 
про хід війни на козацько-польському відтинку, а також захопленими “язиками”. Делега
цію на чолі з  П.Дорошенком чекала засідка поблизу Старого Бихова, яка відбила полонених 
і забрала кореспонденцію. М.Грушевський виявив серед матеріалів архіву Сибірського приказу 
в Москві чотири документи, які висвітлюють цю подію, опублікував їх та подав коротку пе
редмову ( Грушевський М . Незвісний епізод з  життя Дорошенка / /  Записки Н Т Ш . —
Львів, 1930. —  Т . С. —  С. 2 3 7 -2 4 1 ) .
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Незнання про енциклопедичне гасло М . Гру шевського, присвячене Петру Дорошен
ку, обумовлене відсутністю цієї позиції у всіх бібліографічних покажчиках праць історика, 
призводить в історіографії до спрощеного трактування питання оцінки вченим особи 
П.Дорошенка та його політики. Так, польський історик Даріуш Колодзейчик, пишучи 
про турецьку політику гетьмана, зауважує, що М.Грушевський, не довівши “Історію Укра- 
Їни-Руси” до часів П.Дорошенка, все ж висловив своє ставлення до діяльності гетьмана 
в “Ілюстрованій історії України”. Польський історик акцентує увагу на використанні 
М.Грушевським стереотипу, “відкидаючи історичну критику (врешті-решт, йому йшлося 
тільки про підручник!)” про союз гетьмана з турками, що викликав спротив у населення, 
яке ненавиділо останніх за їхні звичаї забирати малих хлопців у своє військо, а тому 
переходили на лівий берег Дніпра і відрікалися від гетьмана; див.: Колодзейчик /.1■ Tertium 
non datur? Турецька альтернатива в зовнішній політиці Козацької держави /  /  Гадяцька 
унія 1658 року. —  К., 2008 . —  С. 70.

с. 259 Вважається онуком гетьмана М ихайла, але ця генеалогія не цілком  
установлена... —  Петро Дорошенко народився 1627 р. в Чигирині. Його батьком був 
Дорофій (Дорош ), син Михайла Дорошенка, з  яким він разом брав участь у кримському 
поході 1628 р., де й загинув дід П.Дорошенка. П.Дорошенко усвідомлював, що його 
дідом був М.Дорошенко, оскільки, погрожуючи татарам походом на Крим, навів приклад 
свого предка, який з 4 -тисячним загоном козаків “перейшов цілий Крим” (Дорошещо Д. 
Гетьман Петро Дорошенко: огляд його життя і політичної діяльности. —  Нью-Йорк,
1985. —  С. 25).

Н а історичну арену виступає в  перш і роки воєн Хм ельницького, але при  
Х м ельницьком у залишається на других ролях... —  Дмитро Дорошенко припускає, 
що П.Дорошенко як чигиринський козак служив у Богдана Хмельницького ще до поча
тку війни в 1648 р., разом з ним прибув на Запорізьку Січ і вийшов звідти, коли розпо
чалося козацьке повстання. Служив при Б.Хмельницькому “за старшого слугу”, в інших 
джерелах —  конюшим^У козацькому реєстрі 1649 р. записаний як гарматний писар 
Чигиринського полку. Його військову кар’єру можна розпочинати, власне, від посади 
гарматного писаря; див.: Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. —  С. 2 9 —31.

. ..поширена дата народж ення —  1627р ., але вона не засвідчена компетент
ним и дж ерелами —  1627 рік як час народження майбутнього гетьмана подав вперше 
Дмитро Бантиш-Каменський, за ним —  Вадим Модзалевський. Дата прийнята в укра
їнській історіографії.

. ..навесні 1657р . він  був відправлений з  дипломатичним дорученням, а після  
повернення одержав прилуцьке полковництво —  вперше з дипломатичним доручен
ням від Б.Хмельницького П.Дорошенко у 1653 р. зустрічав турецького посла. На поча
тку липня 1655 р. П.Дорошенко мав ранг наказного полковника, однак невідомо, якого 
саме полку. Саме тоді їздив з рідним братом Ф едором на чолі посольства до царської 
ставки, що знаходилася під Вільном, але невдало. Детальніше про цю дипломатичну ак
цію майбутнього гетьмана див. спеціальну розвідку: Грушевський М. Незвісний епізод з  
життя Дорошенка /  /  Записки Наукового товариства імени Шевченка. —  Т. С. —  
Львів, 1930. —  С. 2 3 7 —241. Відоме з джерел дипломатичне доручення від гетьмана він 
втретє виконав узимку 1656—1657 рр. до шведського короля, проте знову невдало, оскіль
ки польські війська не пропустили його до шведів. Після повернення, весною 1657 р. він 
стає прилуцьким полковником (Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. —  С. 3 2 —33).

...то на р ізн и х полковницьких урядах, то в  складі генеральної старшини —  
прилуцьким полковником П.Дорошенко перебував до осені 1658 р. Послідовно підтри
мував політику Івана Виговського. Вчасно зорієнтувавшись, у середині вересня 1659 р. 
переходить на бік Юрія Хмельницького, чим зберіг за собою позицію у козацькому вій
ську. У 1659 р. чигиринський полковник, а після підписання Чуднівських умов Ю .Х мель
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ницького з  коронним польним гетьманом Єжи Любомирським 17 жовтня 1660 р. при
значений наказним гетьманом, залишаючись чигиринським полковником. З а  гетьманст
ва Павла Тетері (1 6 6 3 —1665 рр.) обіймає уряд генерального осавула, а Степана Опари 
(1665  р.) —  генерального обозного (Дорошенко Д . Гетьман Петро Дорошенко. —  
С. 41, 4 4 - 4 5 ,  50 ).

Д[орош енко]підт римує Виговського, потім.., втримує в  цьому напрямі Ю рія  
Х м ельницького  —  детальніше про політичну позицію П.Дорошенка в часи гетьману
вання І.Виговського та Ю.Хмельницького див.: Дорошенко Д . Гетьман Петро Д ор о
шенко. —  С. 3 4 —46.

...вир іш ив перенести центр ваги своєї політики на К рим  і  Туреччину... —
П.Дорош енко проводив політику “полівасалітетної підлеглості Українського гетьманату 
для здобуття більшої удільності для козацької держави”, задля самостійного володарю
вання по обидва боки Дніпра, на зразок волоських чи молдавських господарів ( Чухліб 77 
Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1 6 6 3 —1713). —  
К ., 200 4 . —  С. 6 6 , 8 9 ) . На практиці це означало маневрування між польським королем, 
московським царем та турецьким султаном і проявлялося у запевненні “вірності” польсь
кому королю водночас із підданством султану, а в 1675—1676 рр. —  потрійним підданс
твом, а саме московському цареві. Відкинуті польською стороною у 1666 р. козацькі 
вимоги відновити їхні права на умовах Зборівської угоди 1649 р., на думку Т.Чухліба, 
підштовхнули “гетьманський уряд до пошуку кращого протектора для України”. Причи
на полягала в небажанні польського короля “надати Дорошенкові допомогу для завою
вання Лівобережжя, а також у початку процесу примирення Польщі й Росії за рахунок 
розподілу українських земель” ( Чухліб 77 Гетьмани Правобережної України. —  С. 6 8 ). 
Дізнавшись про Андрусівське перемир’я між Річчю Посполитою та Московською дер
жавою, П.Дорошенко остаточно вирішив щодо підданства Українського гетьманату на 
користь турецького султана. Проте гетьман проводив гнучку політику подвійного проте
кторату, з одного боку, —  від турецького султана, а з  іншого, —  від польського короля, 
що, зрештою, привело до фактичного унезалежнення П. Дорошенка. У 1667 р. він уклав 
перемир я з  поляками під Підгайцями (19 жовтня 1667 р .), після невдалого походу спі
льно з  кримськими татарами на Західну Україну. З а  підгаєцькими умовами, гетьман при
сягнув на вірність королеві. Однак ратифікація Андрусівського перемир’я у Москві в 
кінці жовтня 1667 р. призвела до розриву П.Дорошенка з  польським королем, хоча він і 
надалі декларував свою вірність королю ( Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України. —  
С. 7 6 ). У 1669 р. гетьман отримав від султана гетьманські клейноди, утримуючи в себе 
також і королівські, що свідчило про подвійну залежність, насправді номінальну, якої він 
дотримувався до кінця свого гетьманування ( Чухліб 77 Гетьмани Правобережної Украї
ни. —  С. 7 7 ). У кінці 1668 і 1669 рр. гетьман розпочинає розігрувати третій варіант 
протекції від московського царя, однак лише з однією метою —  стати самостійним прави
телем України по обидва боки Дніпра. Детальніше див.: Чухліб 77 Гетьмани Правобережної 
України. —  С. 6 6 —89.

Д [орош енко]у серпні 1665р . виставляє кандидатуру на гетьманство під про
текторатом кримського хана... —  після втечі Павла Тетері до Польщі на Правобереж
ній Україні розпочалася боротьба за гетьманську булаву, головно між трьома претенден
тами: брацлавським полковником Василем Дрозденком (Д роздом ), овруцьким полков
ником В. Дециком та сотником Медведівської сотні Черкаського полку Степаном О па
рою. З  11 червня до 18 серпня 1665 р. булаву утримував за підтримки татар С.Опара, 
однак через свою самостійну політику щодо кримського хана Мегмет-Гірея IV  і планів 
боротьби з ним він втратив булаву. Вона перейшла до рук генерального обозного П .Д о 
рошенка, на якого зробили ставку татари. Див.: Чухліб 77 Гетьмани Правобережної Укра
їни. —  С. 5 6 —63.
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.„вдалося незабаром очистити Правобереж ну Україну від  р ізн и х  претенден
тів... —  після проголошення П . Дорошенка гетьманом йому підкорилися лише міста Ч и
гирин, Лисянка, Умань з  кількома меншими містами. Перш за все П . Дорошенко нейтра
лізував брацлавського полковника В. Дрозденка, тримаючи Брацлав, де засів полковник 
в облозі до кінця жовтня. Інші противники: Костянтин Мигалевський, В. Децик та інші 
перейшли або на його бік, або до лівобережного гетьмана Івана Брюховецького. На поча
тку листопада правобережні полки, за винятком Канева, перейшли під владу П.Дорошенка. 
Детальніше див.: Дорошенко Д. Податок гетьманування Петра Дорошенка (1 6 6 5 — 
1 6 6 6 ). —  Прага, 1942. —  С. 5 —7; Його ж. Гетьман Петро Дорошенко. —  С. 5 4 —58.

...а  потім в ін  намагається поширити свою владу й  на лівобереж ні полки  —  
перш ніж перейти до політики протекції султанові, П.Дорошенко спробував весною-літом 
1666  р. заволодіти Лівобережною Україною, прот^безуспішно (,Дорошенко Д. Початок 
гетьманування Петра Дорошенка. —  С. 2 2 —27; Його ж. Гетьман Петро Дорошенко. —
С. 7 9 - 8 8 ) .

...в  1666 р . увійш ов у  безпосередні зносини з  Портою... замість обіцянки 
підтримки у  досягненні незалежності України в  ї ї  етнографічних межах... —  “Н ай
головнішою причиною такої зміни політичного курсу українського уряду були великі спо
дівання Дорошенка на те, що Османська імперія забезпечить об’єднання України, а та
кож позбавить її від нападів із боку Кримського ханства. Саме підписання Річчю П оспо
литою і Московською державою перемир’я за рахунок поділу Українського гетьманства 
спонукало її тогочасних зверхників шукати підтримки в Османській імперії, яка, на їхню  
думку, змогла б забезпечити цілісність козацької держави та її реальну участь у міжнародних 
відносинах тогочасної Європи” ( Чухліб Т. Гетьманування Петра Дорошенка: причини 
“вірності” та “зради” королю, султану й царю (1 6 6 5 —1676 рр.) /  /  Український історич
ний журнал. —  №  1. —  К ., 200 7 . —  С. 4 9 —50).

с. 2 6 0  Р ізку зм іну в  його становищі зробило повстання, підняте на початку 
1 668р . у  Лівобереж ній Україні Брю ховецьким ... —  невдоволення промосковською 
політикою гетьмана І.Брюховецького на Лівобережній Україні відчувалося щоразу вира
зніше. Випереджаючи невтішні для себе події можливої втрати булави, І.Брюховецький 
розпочинає повстання проти московських військ, розраховуючи на сили П.Дорошенка. 
Детальніше див.: Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. —  С. 1 68—181.

Брю ховецький намагався пручатися, але його власне військо відмовилося від  
нього йперейш ло на бік Д [орош енка]... —  у травні 1668  р. П.Дорошенко вирушив 
на Лівобережну Україну. Д о нього приєдналися майже всі лівобережні полки. В Опішні 
відбулася зустріч І.Брюховецького з  П. Дорошенком, а згодом, 7 червня, І.Брюховецький 
загинув від рук козаків (Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. —  С. 1 8 6 —195).

...м осковські війська, що руш или на Україну проти Брю ховецького, після  
такого несподіваного обороту ретирувалися за кордон... —  за свідченнями Самійла 
Величка, П.Дорошенко попередив князя Григорія Ромодановського про наступ на мос
ковські позиції козаків і татар з-під Опішні, і тому московські війська відійшли. Самови
дець навпаки вказує, що між козаками і татарами, з  одного боку, і московським військом, 
з  іншого, відбувалися сутички в районі Котельви і Путивля в червні 1668  р. Детальніше 
див.: Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. —  С. 197—199.

Раптово в ін  покинув Лівобереж ну Україну й  виїхав (як  говорили, при  чутці 
про зраду друж ини) —  головна причина відходу П . Дорошенка з  Лівобережної Украї
ни полягала в нападі польських військ, чим було порушено Підгаєцькі домовленості 1667 р. 
між Річчю Посполитою та П.Дорошенком, на Паволоцький та Кальницький полки, а 
також у масштабному наступі на Брацлавщину й Київщину. 8 червня П.Дорош енко, 
обраний на козацькій раді гетьманом “по обидва береги Дніпра”, на початку липня вже 
прибув до Чигирина. Детальніше див.: Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. —
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С, 1 99—200; Чухліб Т В . Гетьманування Петра Дорошенка. —  С. 48 . Звістка про те, 
що Дорошенкова дружина “скочила через плот з  молодшим”, що стало нібито головною 
причиною поспішного відступу 8 липня гетьмана з  Лівобережної України, належить не
прихильному до нього літописцю Самовидцю (Роману Ракушці-Романовському). Ц е свід
чення увійшло в історіографію, підтримане істориками X IX  ст. загалом та М.Грушевським 
зокрема. Першим, хто спростував цю тезу, був Микола Петровський, з  ним згодився й 
Д.Дорошенко {Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. —  С. 199—2 0 0 ).

Ц ей від 'їзд  підбадьорив московських воєвод, московські війська перейш ли  
границю  України... —  після відходу П.Дорошенка до Чигирина Г.Ромодановський 
розпочав наступ на Чернігівщину. У  вересні 1668 р. він захопив Ніжин і Чернігів, порозу
мівшись з  наказним гетьманом Д ем ’яном Многогрішним. Однак, побоюючись наступу 
татар з козаками під командою Григорія Дорошенка, він відступив до Путивля {Доро
шенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. —  С. 212—213).

...черн ігівський полковник Д ем ’ян  М ногогріш ний місцевою старшиною був 
проголош ений “гетьманом сіверським”... —  на старшинській раді в Новгород-Сівер- 
ському, що відбулася 17 грудня 1668 р., Д.Многогрішного проголосили “сіверським геть
маном”, що засвідчило про відхід Дорошенкового наказного гетьмана від політичної лінії 
останнього.

...м осковський уряд  виріш ив поладити з  М ногогріш ним, який  у  своєму важ
кому становищі змуш ений був бути податливішим —  Д ем ’ян Многогрішний під ти
ском промосковськи налаштованої старшини та вищого духовенства, особливо чернігівсь
кого архієпископа Лазаря Барановича, змушений був розпочати переговори з  Г.Ромода- 
новським, наслідком яких стало підписання Глухівських статей та проголошення Д.М ного
грішного 19 березня 1669 р. гетьманом Лівобережної України.

Н а боці Д[орош енка] певний час залишалися південні лівобереж ні полки... —  
найдовше вірність П.Дорошенкові зберігали Полтавський та Миргородський полки, од
нак 15 травня 1670 р. Полтавський полк присягнув московському цареві й Д .М ного
грішному {Дорошенко Д, Гетьман Петро Дорошенко. —  С. 2 8 5 —2 8 6 ).

с. 261 ...(О ст розький договір 1670 р .)  —  проводячи політику полівасалітету, 
присягнувши турецькому султану 1668 р., П.Дорошенко намагався окреслити свою васа
льну залежність від короля, однак на умовах широкої автономії для Українського гетьма
нату на Правобережній Україні. У травні 1670 р. комісія, що розглядала ці умови гетьма
на в місті Острозі, відкинула їх, а натомість 2 вересня того ж року підписала угоду з  
противником П.Дорошенка Ханенком (Острозька угода) на основі Слободищен£ького 
трактату ( Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України. —  С. 81—8 2 ,1 0 7 —108; Його ж. 
Гетьманування Петра Дорошенка. —  С. 51—52).

Д [орош енко] зробив щ е спробу пошукати опори у  великого курфюрста пр ус
съ кого... —  інший напрям зовнішньої політики П.Дорошенка, а саме можливість під
леглості Українського гетьманату бранденбурзькому курфюрсту Фрідріху-Вільгельму, на 
думку Т.Чухліба, був лише тактичним ходом гетьмана задля тиску на Річ Посполиту і 
«з метою отримання від неї більших “привілеїв і вольностей”» ( Чухліб Т. Гетьмани Право
бережної України. —  С. 8 4 ).

...в  1671 р . Д [орош енко]звернувся до нього із  пропозицією  підтримати його 
кандидатуру на польський престол... —  П.Дорошенко 28  березня 1671 р. написав 
лист до Фрідріха-Вільгельма, де йшлося про підтримку кандидатури курфюрста на поль
ського короля, проте він був перехоплений польською стороною і не дійшов до адресата. 
Детальніше див.: К ревецькийі П ід протекцією курфірста. Д о історії політики П .Д ор о
шенка /  /  Привіт Іванови Франкови в сороклітє його письменської праці 1874—1914. —  
Львів, 1914. —  С. 127—136 (тут також публікація листа в оригіналі та перекладі на 
українську мову); Дорошенко Д . Гетьман Петро Дорошенко. —  С. 3 4 4 —347; Чухліб Т  
Гетьмани Правобережної України. —  С. 84.
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. . .обіцяв йому новий похід султана для завою вання Лівобереж ної України —
плани П.Дорошенка щодо завоювання за допомогою турків Лівобережної України не здій
снилися. Гетьман розчарувався у політиці Османської імперії щодо Українського гетьма
нату і фактично з 1672 р. розпочав відхід від османської протекції, що завершився влітку
1675 р. ( Чухліб Т Гетьмани Правобережної України. —  С. 8 4 —85, 8 8 ).

...польський уряд почав агресивну війну з  турками, що закінчилася ефектною
перемогою під Хотином  —  у битві під Хотином у 1673 р. польські війська під коман
дуванням коронного великого гетьмана Яна Собеського завдали поразки турецькій армії, 
що й вирішило долю всієї турецько-польської війни 1672—1676 рр., яка завершилася 
укладанням Журавненського мирного договору 1676 р.

Н а початку 1674р . лівобереж ний гетьман Самойлович із  московським воєво
дою  Ромодановським руш или за Д ніпро... —  8 0 -тисячне військо лівобережного 
гетьмана Івана Самойловича та московських військ Г.Ромодановського розпочало похід 
на Правобережну Україну 14 січня 1674 р. (Дорошенко Д , Гетьман Петро Дорошенко. —  
С. 4 8 4 - 4 8 5 ) .

Н аддніпрянські міста стали переходити на їхн ій  бік, відмовляючись від Д о р о 
ш енка]... —  2 —4 лютого 1674 р. союзницькі війська захопили Черкаси, тоді ж  Черка
ський полк присягнув на вірність цареві. 9  лютого Самойлович і Ромодановський підійш
ли під Канів, вся його залога на чолі Дорошенкового генерального осавула Якова Лизогу- 
ба присягнула цареві. Інша частина війська дійшла до Чигирина, проте не штурмувала 
його. У лютому-березні 1674 р. усі міста й полки Правобережної України, за винятком 
Чигирина, де сидів П.Дорошенко, присягнули на вірність цареві. Детальніше див.: Доро
шенко Д . Гетьман Петро Дорошенко. —  С. 4 8 5 —490 . Вдруге московські війська нама
галися захопити Чигирин у липні-серпні того ж року. Вже 23 липня з ’єднані загони ліво
бережних козаків і росіян підійшли під Чигирин, де засів П.Дорошенко з  15-тисячним 
військом, очікуючи приходу татар. 10—12 серпня Г.Ромодановський з  І.Самойловичем 
відійшли до Черкас, де на другий день почався бій, що не приніс переваги жодній зі 
сторін. З а  кілька днів лівобережні козаки та московські війська поспішно перейшли на 
лівий берег Дніпра (Дорошенко Д . Гетьман Петро Дорошенко. —  С. 511—517; Чух
ліб  Т. Гетьмани Правобережної України. —  С. 8 6 ) .

...делегати правобереж них полків з ’явилися... потім у  Переяслав, вибрали пра
вобережним гетьманом того ж Самойловича... —  рада, на яку з ’їхалися правобережні 
полковники присягати царю й обирати І.Самойловича гетьманом “обох боків Дніпра”, від
булася 17 березня 1674 р. (Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. —  С. 4 9 3 —4 97).

Відмовивш ись раніш е від пропозиції московського ур яд у... в ін  тепер заявив 
свою згоду на таку комбінацію... —  у вересні—жовтні 1673 р. цар вів переговори з  
П.Дорошенком про підданство останнього, пропонуючи йому гетьманство на Право
бережній Україні. Дорошенко відмовлявся, настоюючи також на Лівобережжі. Перегово
ри були безрезультатними, і 20  листопада Олексій Михайлович видав наказ Г.Ромода- 
новському та І.Самойловичу розпочати війну з  П.Дорошенком. Детальніше див.: Доро
шенко Д . Гетьман Петро Дорошенко. —  С. 4 4 7 —480 .

с. 2 6 2  Д [орош енко]виріш ив капітулювати остаточно... склав клейноди, виго
ворив собі повну свободу й  недоторканність (вересень 1676 р .)  —  П . Дорошенко 
склав гетьманські клейноди перед І.Самойловичем та Г.Ромодановським 16 вересня
1676 р., що стало, на думку Т.Чухліба, “своєрідною відповіддю на питання вирішення 
династичними дворами Європи та А зії міжнародно-правового статуту України” ( Чух
ліб  Т. Гетьмани Правобережної України. —  С. 8 9 ).

Самойлович надав йому для прож ивання маєток у  Стародубському полку... —  
П.Дорошенко отримав, за однією версією, сотенне містечко Сосницю, Мену й Березну, а за 
іншою —  лише село Чернотичі (Дорошенко Д . Гетьман Петро Дорошенко. —  С. 6 0 8 ).
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Самойлович пробував було противитися через видані Д [орош енку] гарантії, 
але нарешті змуш ений був поступитися —  детальніше про це див.: Дорошенко Д .
Гетьм^р Петро Дорош енко.--- С. 6 0 9 —621.

Й ом у призначили спочатку платню й  відправили на воєводство у  В 'ят ку... —
перебуваючи в 1679—1682 рр. воєводою у В ’ятці, П . Дорошенко отримував 1000 рублів 
щорічно {Дорошенко Д . Гетьман Петро Дорошенко. —  С. 6 3 6 ) .

...одерж ав маєток Я рополче у  Волоколамському повіті (1  0 0 0  двор ів), де й  
закінчив своє життя в  1 6 9 8 р . —  у 1684 р. цар надав П.Дорошенкові цей маєток з  
присілками, який знаходився на північному заході від Москви, де останній і помер 9 
листопада 1698  р. Детальніше про побут колишнього гетьмана в Ярополчі див.: Д оро
шенко Д . Гетьман Петро Дорошенко. —  С. 6 3 6 —638.

З  белетристичних творів: М арко Вовчок, “М аруся”; Костомаров, “Чернигов
ка ”; Старицька- Черияхівська, “Гетьман Дорош енко ”... —  йдеться про твори: Вов
чок М . Маруся: історична повість. —  К ., 1930; Костомаров Н .И . Черниговка: быль 
второй половины X V II в. —  С П б, 1881; Старицька-ЧерняхівськаЛ. Гетьман Дорошенко: 
п’єса на п’ять дій /  Друге вид. —  К., 1912. Д о художньої літератури про П.Дорошенка 
також належать: Грінченко Б. Серед бурі: драма на п’ять дій з  часів боротьби між Д оро
шенком і Ханенком. —  Харків, 1927; Пачовський В. Сонце Руїни: п’єса. —  Жовква, 
1911; Українка Леся. Бояриня: драматична поема /  Друге вид. —  Катеринослав, 1918.

А .Ф .

Полуботок Павло
Публікується за виданням: ГрушевскийМ . Полуботок Павел /  /  Энциклопедичес

кий словарь “Русского библиографического института бр. А . и И . Гранат и К .” /  7-е, 
совершенно переработанное издание. —  Т . X X X II . —  [М ., 1915]. —  Стл. 5 3 7 —541.

Вибрана література про Павла Полуботка: Лазаревский А . Говорил ли Полуботок 
Петру Великому речь, приводимую Конисским? / /  Основа. —  С П б, 1861. —  Август. —  
С. 9 —13; Его же. Павел Полуботок / /  Русский архив. —  М ., 1880. —  Т . 1. —  
С. 137—209; МилорадовичГ. О  роде дворян Полуботок, —  К., 1870; Костомаров Н .И . 
Павел Полуботок / /  Русская старина. —  М ., 1876. —  №  3. —  С. 5 0 0 —525; Акты 
фамилии Полуботок с 1669  по 1734 гг.: из архива гр. Г.А.Милорадовича. —  Чернигов, 
1889; М одзалевскийВ. Павел Леонтьевич Полуботок, Биографический очерк. —  С П б, 
1903; Я.Ш [ульгин]. Павел Полуботок, полковник черниговский: 1705—1724 гг. / /  
Киевская старина. —  К., 1890. —  №  12. —  С. 5 2 2 —538; ГальковскийН. Наказный 
гетман Полуботок: исторический очерк. —  Лебедин, 1909; Василенко М . Павло П олу
боток. 3  приводу двісталітньої річниці його смерти (29 . XII. 1724) / /  Україна. —  К., 
1925. —  Кн. 6. —  С. 8 6 —108; Коваленко О. Павло Полуботок —  політик і людина. —  
Чернігів, 1996; Горобець В. “Волимо царя східного...”. Український Гетьманат та росій
ська династія до і після Переяслава. —  К., 2007 . —  С. 314—336.

М.Грушевський особі Павла Полуботка окремо присвятив дві публікації: популяр
ний нарис у газеті “Село” за 1910 р. ( Грушевський М . Павло Полуботок / /  Його ж. 
Твори: У 50 т. —  Т . 3: Серія “Суспільно-політичні твори (1 9 0 7 —березень 1917)”. —  
Львів, 2 0 0 5 . —  С. 312—315) та подане енциклопедичне гасло.

с. 2 6 3  Полуботок, П авло, один з  найвідоміш их лю дей української Гетьман
щ ини X V I I I  ст. ... —  про характеристику політичної діяльності П.Полуботка див.: 
Горобець В. “Волимо царя східного...”. Український Гетьманат та російська династія до і 
після Переяслава. —  К ., 2007 . —  С. 314—336.

Батько його, Леонтій Щ олуботок], був близькою людиною до гетьмана Са- 
мойловича, одержав значні маєтки й ур я д  переяславського полковника  —  Леонтій
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Артемович Полуботок (помер 6л. 1695 р .) —  військовий товариш чернігівського полку, 
за гетьманування Івана Брюховецького чернігівський полковий писар, а в 1671—1672 рр. 
чернігівський сотник. Від 1672 р., після обрання гетьманом Івана Самойловича, гене
ральний бунчужний. У 1678 р. вже генеральний осавул, а в 1685—1692 рр., з  незначною 
перервою, переяславський полковник (М ельник А .Г  Маєтності та скарби Полуботків / /  
Український історичний журнал. —  К ., 2000 . —  №  5. —  С. 5 7 —5 9 ).

А л е  ця близькість до Самойловича потім і  заш кодила йому і  його синові П а
вло ві (одруж еному на племінниці Самойловича)*., —  Л.Полуботок зблизився з  
гетьманом Іваном Самойловичем, властиво, через шлюб 1680 р. свого сина Павла з пле
мінницею гетьмана, дочкою лебединського священика і сестрою гадяцького полковника 
Михайла Самойловича Євфимією Василівною Самойлович (М одзалевскийВ. Павел Л е
онтьевич Полуботок. Биографический очерк. —  С П б, 1903. —  С. 3 ). З  отриманням 
булави Іваном Мазепою Л.Полуботок лише ненадовго втратив полковництво і разом з  
іншою старшиною, яка підтримувала І.Самойловича, був заарештований, однак згодом  
звільнений та надалі утримував свої, передусім маєткові, позиції (М ельник А .Г . М аєт
ності та скарби Полуботків. —  С. 5 8 ).

Н е тільки Аеонтій П[олуботок]втратив своє полковництво й  маєтності... —
уряд переяславського полковника Л.Полуботок втратив 1692 р. через опозицію до Івана 
Мазепи, який запідозрив переяславського полковника в намаганнях отримати гетьманст
во, та через стосунки з татарами і їхнім ставлеником на гетьманство Петриком. У тому ж  
році Полуботкам забрано “все маетности, старые и ныне вновь данные”, але згодом уні
версалом І.Мазепи від 23 листопада 1693 р. повернуто їх більшу частину (М ельник А .Г . 
Маєтності та скарби Полуботків. —  С. 5 9 ).

...відразу отримав високе призначення —  чернігівське полковництво —  черні
гівське полковництво П.Полуботок отримав у 1705 р., після смерті свого попередника на 
цьому уряді Єфима Лизогуба (М ельник А .Г  Маєтності та скарби Полуботків. —  С. 6 0 ).

...П [олубот ок] був серед небагатьох представників вищ ої старшини, нічим  не 
заміш аних у  ш ведську аферу —- відстороненість П.Полуботка від політичної діяльно
сті І.Мазепи є закономірною з  огляду на упереджене ставлення останнього до його батька, 
а також до нього самого. Тому чернігівський полковник закономірно не підтримав швець
кої орієнтації гетьмана, і лише тому зберіг свої владні та маєткові позиції після 1709 р.

Старий, позбавлений енергії, Скоропадський у  норм альних ум овах не м іг би 
витримати конкуренції з  П[олуботком]... —  старшинська рада відбулася 6  листопада 
1708 р., на якій присутніх було лише чотири з  десяти полковників І.Мазепи. Остаточне 
рішення щодо затвердження гетьмана приймав Петро І, який зупинив свій вибір на ста- 
родубському полковникові Іванові Скоропадському, резюмуючи, що Полуботок “очень 
хитер и может Мазепе уравняться” (Горобець В. “Волимо царя східного...”. —  С. 316).

...П[олуботок]одерж ав найбагатшімаєтки... —  Петро І двома жалуваними гра
мотами від 14 листопада і 22  грудня 1708 р. надав П.Полуботку маєтки його шурина 
гадяцького полковника Михайла Самойловича —  села Михайлівка, Озак, Буймер, Грунь 
(Сумського полку), конфісковані в Івана Обидовського, родича Івана Мазепи, Коровин- 
ці (Лубенського полку), а також другою грамотою отримав містечко Любич у Чернігівсь
кому полку. Надані маєтності нараховували близько двох тисяч дворів (М одзалевскийВ. 
Павел Леонтьевич Полуботок. —  С. 5 —7). П.Полуботок став найбагатшою людиною 
Гетьманщини, проводив стосовно І.Скоропадського незалежну політику, як, зрештою, всі 
тогочасні полковники. Користаючись можливістю збагачувався, в Чернігові оточив себе 
двором, зблизився у 1714 р. з впливовою дружиною Скоропадського Настасією, одру
живши свою дочку з  племінником гетьманші Яковом Марковичем. Детальніше про маєт
ності П.Полуботка після 1708 р. див.: М ельник А .Г . Маєтності та скарби Полуботків. —  
С. 6 1 - 6 7 .
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Скоропадський перед смертю ( 3 липня 1722р .)  “правління справ" доручив 
П[олуботку]... —  після смерті І.Скоропадського Сенат доручив до часу обрання нового 
гетьмана керувати справами Гетьманщини П.Полуботку та генеральній старшині. Вибо
ри нового гетьмана мали відбутися після повернення Петра І з перського походу, учасни
ком якого був і миргородський полковник Данило Апостол —  головний конкурент 
П.Полуботка на гетьманство ( Модзалевский В. Павел Леонтьевич Полуботок. —  
С. 9 —10; Горобець В. “Волимо царя східного ...”. —  С. 317).

...П . Толстой... —  Петро Толстой, зять І.Скоропадського, перший росіянин, при
значений у 1719 р. на уряд полковника ( Горобець В. “Волимо царя східного —
С. 2 8 5 ) .

...створеноустанову “М алоросійськоїколегії"... під началом бригадира В ель- 
ям інова... —  Вельямінов Степан Лукич (1 6 7 0 —nicля 1736) —  президент Малоросій
ської колегії 1722—1727 рр., проводив цілеспрямовану політику обмеження автономних 
прав Гетьманщини, використовуючи її економічні та людські ресурси на загальноімперсь- 
кі потреби. Переводив судочинство та діловодство на російський зразок, зарекомендував 
себе на цій посаді, за що в 1726 р. отримав чин генерал-майора. Про заснування, склад, 
підпорядкування, організацію й діяльність “Малоросійської колегії” див.: Горобець В. 
“Волимо царя східного —  С. 2 8 7 —408 .

с. 2 6 3 —2 6 4  ...як ій  поручалося вести українські доходи, наглядати за гетьман
ською адміністрацією, приймати скарги на всі судові та адміністративні установи 
України—  інструкція, якою керувався С.Вельямінов, передбачала три головних пункти: 
1) приймати і вирішувати скарги на рішення усіх адміністративних та судових установ 
Гетьманщини; 2 ) упорядкувати грошові та хлібні побори з метою збору їх у царську казну, 
оплачуючи з цих грошей службу компанійських та сердюцьких полків; 3) слідкувати за 
тим, щоб козаки і селяни не були обтяжені працею з боку полкової і сотенної адміністрації. 
Однак повноваження, надані “Малоросійській колегії”, не виконувалися, наприклад, че
рез відсутність права у С.Вельямінова звільняти і призначати полковників, що фактично 
знівелювало його вплив на полкову і сотенну адміністрацію, а також судову систему Геть
манщини. Тому “Малоросійська колегія” зосередилася на вирішенні фінансових справ, а 
саме упорядкуванні податкової системи, з метою збільшення прибутків у царську казну 
{МодзалевскийВ. Павел Леонтьевич Полуботок. —  С. 1 4 ,1 8 —19).

с. 2 6 4  Відкриття діяльності нової установи збіглося з  початком правління 
П[олуботка] (липень 1722 р .)  —  С.Вельямінов приїхав до Глухова вже 16 липня, 
тобто на тринадцятий день після смерті І.Скоропадського.

П[олуботок], з  одного боку, намагався гальмувати діїВ ельям інова своїми у н і
версалами, розпорядж еннями, інструкціями —  наприклад, універсал П.Полуботка 
від 19 серпня 1722 р. про заборону використання козацької праці у приватних маєтках 
старшини та вимагання грошових оплат при судових скаргах не виконувалися через про
тидію як самого П.Полуботка, так і більшої частини полкової старшини. Інші перешкоди 
стосувалися подання точних відомостей, з  кого і в яких обсягах збирати податки (особли
во тютюнову і медову десятину). Також 13 грудня П.Полуботок видав універсал про 
заспокоєння селян, чим фактично паралізував роботу С.Вельямінова щодо протидії зло
вживанням старшиною селянською працею {МодзалевскийВ. Павел Леонтьевич Полу
боток. —  С. 15—22, ЗО).

...колект ивними скаргами й  петиціями намагаючись створити враж ення, що 
нові порядки викликають невдоволення —  першою скаргою П.Полуботка до Сенату 
на дії С.Вельямінова стала інструкція останнього збирати податки з маетностей старши
ни. Скарга була задоволена і тим самим обмежені права С.Вельямінова {МодзалевскийВ. 
Павел Леонтьевич Полуботок. —  С. 21—27; Горобець В. “Волимо царя східного ...”. —  
С. 3 2 1 - 3 2 4 ) .
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А л е  Петро ріш уче не погодж увався на вибір гетьмана й  скінчив тим, що 
заборонив докучати в  ц ій  справі—  про це він видав указ від 23 червня 1723 р. (М о- 
дзалевский В. Павел Леонтьевич Полуботок. —  С. 57 ).

П олковники підтримували П[олуботка/  слабко —  серед них було багато осо
бистих ставлеників царя—  станом на 1722 р. з  десяти урядів полковників Гетьманщи
ни чотири перебували вакантними. З  шести полковників четверо були ставлениками царя. 
Д о  них належали: лубенський Андрій Маркович, гадяцький Михайло Милорадович, 
прилуцький Гнат Ґалаґан і київський Антон "Ганський. Вони поводилися незалежно у 
часи гетьманування І.Скоропадського, а також не визнавали влади наказного гетьмана 
П.Полуботка (М одзалевский В. Павел Леонтьевич Полуботок. —  С. 16—17).

Особиста доповідь Вельямінова, подана царю в  лютому 1723р ., спричинила 
за собою розш ирення компетенції М алоросійської колегії.,. —  С.Вельямінов, при
бувши до Москви на початку лютого 1723 р., доповів цареві про ті перешкоди, які чинить 
П.Полуботок, і подав “дванадцять пунктів” свого бачення покращання ефективності управ
ління “Малоросійською колегією” в Гетьманщині. Результатом дій С.Вельямінова стало 
два царських укази від 27 лютого й 16 квітня. Перший передбачав призначення за ба
жанням козаків полковників із росіян. Другий наказ складався з  низки пунктів, які скасо
вували адміністративну, судову та фіскальну владу старшини загалом та наказного геть
мана зокрема й передавав її “Малоросійській колегії”; див.: М одзалевский В. Павел 
Леонтьевич Полуботок. —  С. 4 4 —46; Горобець В. “Волимо царя східного . ..”. —
С. 3 2 4 - 3 2 6 .

...виріш ено було вивести козацькі полки з  їх  старшиною на п івденну грани
цю , нібито для охорони від  К рим у... —  указом царя від 2 9  квітня 1723 р. князь 
Михайло Голіцин призначався командиром над усіма нерегулярними військами, в тому 
числі й козаками, яких вивели в “поле” через нібито загрозу нападу татар (М одзалевс
кий В. Павел Леонтьевич Полуботок. —  С. 46; Горобець В\ “Волимо царя східного...”. —
С. 3 2 6 ) .

Н е підозрю ю чи дійсного характеру цього виклику, П[олуботок] вируш ив в  
червні до Петербурга —  повідомлення про приїзд П . Полуботка з  старшиною до столи
ці прийшло у Глухів 22  травня, а 13 червня він уже виїхав до Петербурга, куди прибув З 
серпня (М одзалевскийВ. Павел Леонтьевич Полуботок. —  С. 47, 5 6 ).

П риїхавш и, він  застав питання про гетьманство вже виріш еним  —  царським 
указом від 23 червня 1723 р. наказано “не докучать” питанням обрання нового гетьмана 
(М одзалевскийВ, Павел Леонтьевич Полуботок. —  С. 57).

З  огляду на це він  подав петицію про скасування М алоросійської колегії із  
заміною ї ї  “генеральним судом із семи осіб”... —  чолобитні такого змісту П.Полуботок  
подав 13 вересня. Петро І наказав своїй довіреній особі Олександру Румянцеву провести 
розслідування, чи дійсно прохання старшини підтримували козаки і селяни (М одзалевс
кий В. Павел Леонтьевич Полуботок. —  С. 5 8 —59; Горобець В. “Волимо царя східно
го С. 3 3 0 ).

с. 2 6 5  Воно було ще посилене присилкою  петицій від  старшини й  війська, 
зібраних на південній границі... —  безпосередньо роздратувало Петра І подання “ко- 
ломацьких чолобитних” (фактично підготовлених Д.Апостолом спільно з  старшиною у  
таборі на річці Коломак) 10 листопада, в якій повторювалися попередні прохання включ
но з  обранням гетьмана (М одзалевский В. Павел Леонтьевич Полуботок. —  С. 60; 
Горобець В\ “Волимо царя східного...”. —  С. 331).

Петро розпорядився заарештувати П[олуботка] і  його товаришів і  провести 
розслідування з  приводу поданих йому петицій—  арештували П . Полуботка 10 лис
топада 1723 р. разом з  генеральним суддею Іваном Чарнишом, генеральним писарем С е
меном Савичем, гадяцьким полковим суддею Григорієм ґрабянкою, переяславським наказ
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ним полковником Іваном Кирпичем, стародубським наказним полковником Петром К о- 
рецьким, канцеляристами Миколою Ханенком, Дмитром Биковським, Іваном Романо
вичем та іншими старшинами (Памятка о сидении Полуботка с товарищами под карау
лом в Петербурге / /  Киевская старина. —  К ., 1901. —  №  9. —  Отдел II. —  С. 101; 
М одзалевский В . Павел Леонтьевич Полуботок. —  С. 61; Горобець В\ “Волимо царя 
східного...”. —  С. 331—332). О.Румянцев, який прибув до Глухова 24  листопада 1723 р. і, 
провівши до лютого 1724 р. розслідування по всіх полках Гетьманщини, також арештував 
генерального осавула Василя Жураковського, генерального бунчужного Якова Лизогуба, 
миргородського полковника Данила Апостола, писаря чернігівського полку Івана Януш
кевича, Новгород-сіверського сотника Семена Галецького, сенчанського сотника Кирила 
Криштофенка, старшин Петра Валькевича і Данила Забілу ( М одзалевский В . Павел 
Леонтьевич Полуботок. —  С. 6 3 —6 4 ). Допити за результатами розслідування О.Румян
цева розпочалися у середині вересня 1724 р,, і було доведено, що чолобитні складалися 
без участі козаків та селян {М одзалевскийВ. Павел Леонтьевич Полуботок. —  С. 6 5 ).

Через кілька років П[олуботок] помер у  в ’язниці 18 (або 17) грудня 1723р . —  
П.Полуботок помер у Петропавловській фортеці 18 грудня 1724 р.

П[олуботок] став надзвичайно популярною особою серед малоросійського 
шляхетства —  початок міфу про П.Полуботка закладено “Історією русів”, як патріота, а 
не бунтаря, якого потрактовано в компілятивному творі другої половини X V III ст. “Кратком 
историческом описании о Малой России до 1765 года”. Автор другого твору відстоював 
офіційні позиції, тоді як перший написаний особою з  автономістського середовища україн
ської старшини другої половини X V III ст. Популярною постать П.Полуботка в середо
вищі козацької старшини стала в середині X V III ст., коли в неї, за словами Миколи 
Василенка, «виявився інтерес до “прав и привілегий”, до відновлення і захисту їх» {Ва
силенко М . Павло Полуботок. З  приводу двісталітньої річниці його смерти (2 9 . X II. 
1 7 2 4 ) / /  Україна, —  К ., 1925. —  Кн. 6. —  С. 8 4 ).

П[олуботок] нібито звернувся до присутнього государя з і  сміливою промо
вою ... —  легенда про промову П.Полуботка в присутності Петра І в день його арешту 10 
листопада 1723 р., яку навів автор “Історії русів”, є насправді вигадкою {М одзалевскийВ. 
Павел Леонтьевич Полуботок. —  С. 6 7 ) . Після “Історії русів” промова П.Полуботка  
конспективно подана у творі про українських козаків німецького офіцера, який перебував 
тривалий час на російській службі, Ж ана-Бенуа Шерера, виданого 1787 р. Від цього 
автора її переказав Д.Бантиш-Каменський у виданій 1822 р. “Історії Малої Росії”, а 
також Микола Маркевич в “Історії Малоросії” (1842  р .), однак її він передрукував з  
рукописної копії “Історії русів”. Як Д.Бантиш-Каменський, так і М.Маркевич, а також 
Микола Костомаров (останній, хто це робив), позитивно характеризували політичну по
зицію П.Полуботка, не відходячи від трактування автора “Історії русів” {Василенко М . 
Павло Полуботок. —  С. 8 3 —8 8 ) . Вперше критично щодо легенди про промову 
П.Полуботка перед Петром І, сказану 10 листопада 1723 р., й загалом про політику наказ
ного гетьмана висловився Олександр Лазаревський у 1861 р. Історик переконаний, що 
наказний гетьман її не виголошував, і, зрештою, не міг цього зробити —  це вигадка 
автора “Історії русів” {Лазаревский А . Говорил ли Полуботок Петру Великому речь, 
приводимую Конисским? / /  Основа. —  С П б, 1861. —  Август. —  С. 9 —13). З а  слова
ми М.Василенка: “Критика Лазаревського нищила традицію” {ВасиленкоМ . Павло П о
луботок. —  С. 8 6 ) . З а  О.Лазаревським слідували Яків Маркович та Вадим М одзалев- 
ський {Василенко М . Павло Полуботок. —  С. 8 8 —8 9 ).

...ко ли  государеві сповістили про тяжку передсмертну хворобу Щ олуботка], 
він  сам прийш ов у  його темницю, щ об з  ним попрощатися... —  таке усне оповідання 
наводить Д.Бантиш-Каменський, вказуючи, що коли П.Полуботок відмовився від ліка-



К О М Е Н Т А Р І 519

ря, присланого царем, Петро І прийшов до нього, щоб умовити лікуватися (Василенко М . 
Павло Полуботок. —  С. 108).

• ••(це легендарне передсмертне побачення Петра з  П[олуботком] було зобра
жене потім на популярній картині художника Волкова) —  йдеться про картину 
російського художника Василя Волкова “Імператор Петро І відвідує ув’язненого наказ
ного гетьмана Полуботка в 1724 р .”. Про критичні зауваження на адресу художника, 
який не врахував, виконуючи її, історичних реалій, а користувався застарілими відомос
тями, почерпнутими з  “Історії Малої Росії” Дмитра Бантиш-Каменського, див.: П олу
боток в “оковах” / /  Киевская старина. —  К ., 1902. —  №  4 . —  Отдел II. —  С . 11—13.

А .Ф .

Козацтво на Україні
Публікується в українському перекладі за виданням: Грушевский М. Казачество на 

Украине / /  Энциклопедический словарь “Русского библиографического института бр. 
А . и И . Гранат и К .” /  7-е, совершенно переработанное издание. —  [М ., 1914]. —  
Т . X X III. —  Стл. 1 0 6 -1 1 8 .

с. 266  внаслідок цілого р яд у  спустошливих походів, розпочатих кримським  
ханом М енґлі-Ґіреєм  в  інтересах його союзника, великого князя московського, на 
старі київські й  переяславсько-чернігівські зем лі —  за часів правління на ханському 
троні Менґлі-Гірея (1 4 6 6 —1515) ці походи та напади на українські прикордонні землі 
відбувалися після укладання союзницьких відносин Кримського ханства з Великим кня
зівством Московським у середині 70-х  років X V  ст. та у зв ’язку із потраплянням у васа
льні відносини до Туреччини у 1475 р. Після захоплення та знищення Києва у 1482 р. 
такі походи за здобиччю та ясиром проводилися майже щороку (до 1556 р, відбулося 
понад 80  нападів), див.: Дашкевич Я. Р. Ясир з України ( X V —перша половина X V II ст.) 
як історико-демографічна проблема /  /  Український археографічний щорічник. Н .С . —
К ., 1993. —  Т. 2. —  С. 4 0 - 4 7 .

. ..страх зустрічі з  татарськими наїзниками витіснявся жагою здобичі й  війсь
ковим молодецтвом (див. також Запоріж ж я)... —  це гасло також написав М.Гру- 
шевський, див.: Запоріжжя і Запорізька Січ (Січа) / /  Твори: У 50 т. —  Львів, 2007 . —  
Т . 8: Серія “Історичні студії та розвідки (1 9 0 6 —1916)”. —  С. 3 4 2 —349 .

с. 267 У 1493р . черкаський намісник (або староста) князь Богдан Глинський  
з  к[озацтвом] напав на татарських лю дей, взяв і  зруйнував О чаків. . .  —  князь 
Богдан Глинський —  намісник черкаський (1 4 8 8 —1495) і путивльський (1 4 9 5 —1497). 
П ід час нападу на новозбудований татарами Очаків у 1493 р. він також побив і захопив у 
полон 6 4  татар і здобич на суму 30 тис. “алтин”; тоді ж він захопив московського посла 
Суботу, що їхав до Криму з  Волощини, див.: Гру шевський М. Історія України-Руси. —  
К ., 1995. —  Т . 7. —  С. 59 , 90 .

. ..найбільш у популярність на цьом у поприщ і здобув канівський і  черкаський  
староста Остафій Даш кович (д и в .) —  див. публікацію М.Грушевського у  нашому 
виданні на с. 251.

Н айдавніш е відомий із  цих проектів відноситься до початку 15 2 0 р . ... —  на
сеймі у Торуні в 1520 р. був затверджений новий план оборони, який роз’яснила ордина
ція від 2 8  квітня 1520 р., за якою була встановлена “поточна оборона” в три лінії: передо
ва сторожа; загони безпосереднього прикриття Поділля між Кам’янцем і Хмільником і 
головні сили в районі Буська—Олеська, але через неохоту польської шляхти до понесення 
військових затрат він не був реалізований, див.: Леп’явко С. Великий кордон Європи як 
фактор становлення українського козацтва (X V I ст.). —  Запоріжжя, 2001.
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Також безрезультатним залиш ився аналогічний проект, запропонований О с- 
тафіем Даш ковичем на сеймі в  1533 р . —  Остафій Дашкович на Пйотрківському 
сеймі 1533 р. запропонував організацію регулярної сторожової служби, що складалася б 
з  2 тис. чоловік для захисту перевозів на Дніпрі, кількасот чоловік кінноти для перевезен
ня провіанту. Цей план Також передбачав побудову кількох замків на дніпровських остро
вах. Але уряд не бажав витрачати кошти на укріплення, віддалені від заселеної території 
на значній відстані, див.: Щ ербак В. Українське козацтво: формування соціального ста
ну, друга половина X V —середина X V II ст. —  К ., 2 0 0 6 . —  2-ге вид. —  С. 6 4 .

„.розпорядж ення уряд у про реєстрацію козаків, зроблене в  1541 р . старостам 
наддніпрянських замків —  так, відомо, що 1541 р. Сигізмунд І надіслав черкаському 
старості князю Андрієві Пронському грамоту з застереженням про козацькі походи на 
татарські улуси. Згодом до Черкас прибув представник великого князя Стрет Солтано- 
вич для складання козацького реєстру, проте в джерелах не збереглося результатів цих 
заходів, див.: Щ ербак В. Українське козацтво: формування соціального стану, друга по
ловина X V —середина X V II ст. —  С. 64 .

с. 268 ...потрібно відзначити діяльність в  1550-1560р р . князя Дмитра В иш - 
ненецького-Байди (див. X X , 5 2 2 )... —  окреме гасло про Дмитра Вишневецького не 
було написане для “Енциклопедичного словника”, але про нього М.Грушевський коротко 
пише в гаслі про Запоріжжя та Запорізьку Січ; див. також його окрему публікацію про 
особу князя Дмитра Вишневецького в історії та белетристиці: Байда-Вишневецький у 
поезії і історії /  /  Записки Українського наукового товариства в Київі. —  К ., 1909 . —  
Т. 3. —  С. 108—139 (передруки праць у: Твори: У 50 т. —  Львів, 2 0 0 7 . —  Т. 8: Серія 
“Історичні студії та розвідки (1 9 0 6 —1916)”. —  С. 3 4 2 —349 , 9 0 —115).

П ерш а така реформа була обіцяна урядом у  його грамоті до козаків 1568р . і  
потім здійснена в  1570—1572 р р . —  польський король Сигізмунд Август (1533— 
1572) у 1568 р. видав грамоту з  пропозиціями козакам служити на королівській службі. 
Процес реалізації проекту тривав кілька років, і в результаті в грамоті від 5 червня 1572 р. 
Сигізмунд Август підтвердив розпорядження коронного гетьмана Ю рія Язловецького 
про набір 3 00  козаків на державну службу. Важливою складовою цього документа стало 
призначення шляхтича Яна Бадовського старшим і суддею над низовими козаками, що 
фактично започаткувало визнання державою судового імунітету козацтва, див.: Щ ербак В\ 
Українське козацтво: формування соціального стану, друга половина X V —середина
X V II ст. —  С. 6 5 - 6 6 .

с. 269 У  цьому напрямі реформа 1570р . знайшла своє продовж ення в  подаль
ш их реф ормах Баторія, що одержали спеціальне значення в  п ізніш ій козацькій  
традиції, і  наступних заходах польського ур яд у в  тому ж дусі —  М.Грушевський 
досить скептично ставився до спеціального виокремлення значення “Баториєвих вольно
стей” для розвитку козацького стану, що було помітно в історіографії кінця X I X —почат
ку X X  ст., див. його детальний огляд літератури з  цього питання: ГрушевськийМ . Істо
рія України-Руси. — К., 1995. — Т. 7. — С. 5 7 7 —579. Найповнішу розробку цієї 
проблеми в історіографії зробив учень М.Грушевського, див.: К рип’якевич І. Козаччина і 
Баториєві вольності /  /  Жерела до історії України-Руси. —  Львів, 1908. —  Т. 8: М ате
ріали до історії української козаччини /  Вид. І.Крип’якевич. —  Т . 1. —  С. 1—46.

. . . 4іверховним  начальником " козаків був призначений черкаський і  канівсь
кий  староста князь В иш невецький—  йдеться про Михайла Олександровича Вишне
вецького (1 5 2 9 —1584), що був канівським і черкаським старостою у 1559—1580 рр., 
київським каштеляном —  у 1581—1584 рр., див.: Яковенко Н  Українська шляхта з  
кінця X I V  до середини X V II ст. (Волинь і Центральна Україна). —  К ., 1993. —  
С. 1 0 9 ,1 1 7 ,3 0 0 .

Подальша грамота 1582 р . розясннла  зміст 44вольностей", яким и повинні 
були користуватися 44низові ко за ки " ... —  за грамотою польського короля Стефана
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Баторія від 1582 р., спрямованою до українських воєвод та староств, розширявся юрис- 
дикційний імунітет козацького стану: була введена заборона для місцевих урядників роз
тягувати свою владу та повноваження на козаків, які перебувають на державній службі та 
беруть платню від держави; без відома козацького старшого не можна було карати та 
саджати в тюрму козаків, накладати податки та повинності, забирати майно в померлих 
тощо, детальніше див.: ГрушевськийМ . Історія України-Руси. —  К., 1995. —  Т. VII. —  
С. 157—158.

с. 271 ...присутність у  к[озацьких] рядах досить велико ї кількості др ібно ї 
шляхти підтримувала ц і домагання —  сучасний дослідник Сергій Л еп’явко, детально 
розробивши, оживив боярську теорію походження козацтва, див. його основні праці: Ае- 
/7 явко С  Козацькі війни кінця X V I ст. в Україні. —  Чернігів, 1996; Flog) ж. Українське 
козацтво у міжнародних відносинах (1561—1591). —  Чернігів, 1999; Його ж. Великий 
кордон Європи як фактор становлення українського козацтва (X V I ст.). —  Запоріжжя, 
2001.

с. 272 П ереглядаючи перепис коронних маєтків, зроблений у  1616 р ., ми 
зустрічаємо на кожному кроці численні маси “покозачивш ихся”... —  королівська 
грамота від 20  січня 1616 р. згадує про значну чисельність козаків —  до 40  тис. осіб, 
причому їхнє зростання не припиняли жодні королівські комісії та сеймові ухвали, див.: 
Жерела до історії України-Руси. —  Львів, 1908. —  Т. 8: Матеріали до історії українсь
кої козаччини /  Вид. І.Крип’якевич. —  Т. 1. —  С. 167; Щербак В. Українське козацт
во: формування соціального стану, друга половина X V —середина X V II ст. —  С. 78.

Н а цьом у ґрунті створюються більш -менш  тісні зв 'я зк и  к[озацтва] із  пред
ставниками верхніх прош арків українського суспільства —  духівництвом . ..  —  
сучасний дослідник Сергій Плохій провів ґрунтовний перегляд історії українського коза
цтва X V I —початку XV III ст. через призму релігійних взаємин того часу, див. його моно
графію: П лохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. —  
К ., 2 0 0 6 . —  2-ге вид.

с. 273 Історія ц іє ї боротьби, однак, входить уже в  історію політичних і  соці
альних відносин України X V I I—W il l  ст (див. Україна) —  див. публікацію цього 
гасла авторства М.Грушевського у  нашому виданні на с. 274—334.

М.К.

Україна. Історія
Публікується за виданням: ГрушевскийМ . Украина. История /  /  Энциклопедичес

кий словарь “Русского библиографического института бр. А . и И . Гранат и К .” /  7-е, 
совершенно переработанное издание. —  [М ., 1935]. —  Т . X L II. —  Стл. 119—210.

с. 274 Перш а історична звістка, що ми маємо про їхнє розселення [українсь
кого народу. —  М .К .]  на українській території, стосується кінця I V  ст., коли р ух  
гунськоїорди в  Є вропу в  3 7 0 -х  р р ., яка розтрощила остаточно іранські (алансь- 
к і) орди східного Чорномор'я й  держ аву Іерманаріха... —  М.Грушевський запро
понував оригінальну концепцію початків українського народу, за якою виступає на істо
ричній карті у IV  ст. під іменем південнослов’янського племені антів. Щ е наприкінці 
X IX  ст. Грушевський виробив основні тези цієї концепції у статті про антів, детальніше їх 
розглянув у першому томі “Історії України-Руси” (1 8 9 8 ), див.: Анти. Уривок з  “Історії 
України-Руси” / /  ГрушевськийМ. Твори: У 50 т. —  Львів, 200 4 . —  Т . 6: Серія “Істо
ричні студії та розвідки (1 895—1 9 0 0 )”. —  С. 4 5 2 —464 . Сучасні дослідники суперечли
во ставляться до цієї концепції. Пам’ятки матеріальної культури антів^шявили археологи 
як на території України, так і Румунії, Болгарії, Чехії, Словаччини. Ймовірно, що анти 
заклали основи також й південних та західних слов’ян. Існує ще кілька точок зору на
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антів як кавказьких аланів, причорноморських готів тощо, див.: Struminski В. Were the 
Antes Eastern Slaves? / /  Harvard Ukrainian Studies. —  Harvard, 1 9 7 9 /1 9 8 0 . —  ѴЫ. I l l /  
IV. — Pt. 2. —  P. 7 8 6 —796; Брайчевський M. Михайло Грушевський та археологія / /  
Український історик. —  Нью-Йорк; Торонто; К.; Львів, Мюнхен, 1991—1992. —  
№ 3 /4 ;  1 /2 . — С. 2 0 0 —217; Домбровський О. Проблема антів у М.Грушевського / /  
Там само. —  С. 218—228; Poppe A. Editor’s addition /  /  Hrushevsky М. History of Ukraine - 
R u s\ —  Edmonton; Toronto, 1997. —  Vol. I. —  P. 420 .

c* 276 H e зупиняю чись тут на історії утворення К иївської держ ави (про це 
див. у  статті “Р осія”) ...  —  ця стаття в енциклопедичному словнику братів Гранат була 
написана у радянські часи —  у 30-ті роки X X  ст. —  й автором тексту про утворення 
Київської Русі став відомий російський радянський історик Борис Греков; див.: Греков Б. 
Россия (история). І. Древняя Русь / /  Энциклопедический словарь “Русского библиогра
фического института бр. А . и И . Гранат и К .” /  7-е, совершенно переработанное издание. —  
[М ., 1938]. —  Т. X X X V I. —  Стл. 325—402. Цікаво, що структура цього гасла ( “1. Русь 
под гегемонией Киева. 2. Новгород Великий. 3. Ростово-Суздальская земля”) відображає 
“перетікання” давньоруської спадщини на північні російські етнічні землі.

с. 277 Ц е та київська “Русь ”, стан купців-воїнів, яким знають його сучасні 
візантійські й  арабські письменники I X —X  ст., як і надали своє ім ’я  новій держа
в і... —  М.Грушевський був рішучим прихильником автохтонного походження етноніма 
“Русь” та науковим опонентом його норманського походження; див.: Історія України- 
Руси. —  К ., 1991. —  Т. 1: Д о  початку X I віка. —  С. 6 0 2 —624 .

с. 279 З ем ля ріш уче звільняється від  домагань волинських князів і  займає 
самостійне, впливове полож ення в  політиці; але ї ї  фронт звернений на захід, на 
оборону від  домагань польських та угорських, і  ї ї  участь у  політичних відносинах 
не виходити за межі самооборони (див. Галицьке князівство) —  про Галицьке кня
зівство гасло у словнику написав В.Пічета, див.: Энциклопедический словарь товарище
ства “Братья А . и И . Гранат и К .” /  7-е, совершенно переработанное издание. —  [М .,
1912]. —  Т . XII. —  Стл. 3 6 7 - 3 7 6 .

с. 282 ...м ісцеві громади віддавалися безпосередньо під владу О рди й, п р и 
ймаючи на себе р ізн і обов’язки у  стосунку до останньої (згадується, напр., данина 
землеробськими продуктами), не хотіли більше знати князів, а з  ними, можливо, 
і  бояр-поміщ иків —  Грушевський висловлює основні тези своєї теорії про безкняжу 
“болоховську землю”, з якими він уперше виступив у магістерській роботі про Київську 
землю до кінця X IV  ст. (1891 р.), а потім в окремій статті “Громадський рух на Вкраїні- 
Руси в XIII віці” на сторінках “Записок Н Т Ш ” у 1892 р. (публікацію з оглядом літера
тури О .Русиної див.: Грушевський М. Твори: У 50 т. —  Львів, 2003 . —  Т. 5: Серія 
“Історичні студії та розвідки (1 8 8 8 —1 8 9 6 )”. —  С. 216—242, 4 9 3 —4 9 6 ). М.Драгоманов 
вступив у дискусію з  тоді ще молодим дослідником “у яскраво державницькому дусі 
(див.: ДашкевичĘ. Михайло Грушевський — історик народницького чи державницько
го напряму? / /  Його ж. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури /  2 -ге 
вид., виправл. й доповн. —  Львів, 2007 . —  С. 3 9 3 —3 9 4 ), але М.Грушевський не зм і
нив суттєво своєї позиції й у наступних публікаціях, про що свідчить і ця узагальнююча 
стаття з  історії України.

с. 283 Галицько-Волинська держава в  такий спосіб залиш илася замкнутою на 
сході приблизно на л ін ії Горині й  повинна була відмовитися від розш ирення свого 
вп ли ву на П одніпров ’я  й  С хідну Україну —  сучасний львівський дослідник Ярослав 
Книш на підставі анонімної іспанської книги “Книги знань про всі королівства”, датова
ної початком X IV  ст., пише про потужну державу, названу Львівським королівством зі 
столицею у Львові. З а  останні роки правління Льва Даниловича та його сина Юрія Льво
вича вона охоплювала Київщину, більшу частину Сіверщини. З  п’яти великих міст цієї
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держави згадуються: Львів (на першому місці), Київ, Володимир, Пінськ та Сівер, а 
отже, вона могла поширюватися далі на Подніпров’я та схід, див.: Історія Львова /  Ред. 
кол. Я.Ісаєвич, М.Литвин, Ф.Стеблій, Л.Батрак. —  Львів, 2 0 0 6 . —  Т . 1. —  С. 55.

с. 284 ...ц е  київське князю вання О лельковичів, і  Волинь великого князя С ви- 
дригайла, не говорячи вже про ще примар ніш і “Божою милістю99 володіння у  
р ізн и х  кутах Литовської України, що дотягли до X V I  ст. —  Леонтій Войтович 
запропонував вважати ці князювання Острозьких, Слуцьких, Вишневецьких та інших 
князів квазідержавними утвореннями, які продовжували державотворчу традицію кня
жої епохи, див. детальніше: Войтовцч А . Ц ільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів 
у X II—X V I ст. —  Львів, 1996; Його ж. Князівські династії Східної Європи (кінець 
X I —початок X V I ст.): склад, суспільна і політична роль. —  Львів, 2 0 0 0 .

Фактично ц і князівства вже давно стали провінціями Великого князівства 
Литовського й  були втягнені в  його політичний і  соціальний процес, що повів їх  до 
уподібнення новому зразку  —  ладу П ольської корони (див. Литовська держава) —  
гасло про Литовську державу написав Володимир Пічета (див.: Пичета В. Литовско- 
Русское государство / /  Энциклопедический словарь “Русского библиографического инсти
тута бр. А . и И . Гранат и К .” /  7-е, совершенно переработанное издание. —  [М ., 1915]. —  
Г. X X V II . —  Стл. 221—2 3 8 ), якому належить багато статей з  давньої історії України та 
Білорусі в цьому виданні. Він продовжив працю над статтями до енциклопедичного слов
ника братів Гранат і в радянські часи (див.: Дукор Е.Я. Пичета Владимир Иванович: 
биобиблиография. —  Минск, 1978).

с. 291 В  1520-х р р . воно починає завзяту боротьбу проти різноманітних обме
жень, що тяжіли на ньому, що утискували його в економічних, громадянських і  
національних правах; ця боротьба, що вимагала не лиш е великої енергії, але також 
і  матеріальних засобів, потягнулася на багато десятків років і, незваж аючи на всі 
невдачі, не гальмувала його енергії—  громада львівських українців у 1521 та 1525 рр. 
розпочала судові суперечки з міською католицькою громадою про свої економічні та релі
гійні права, які дискримінувала католицька більшість. Відтоді дослідники ведуть відлік 
“пробудження” львівського українства до національно-культурної боротьби, що активно 
розгорілася вже в другій половині X V I ст., див. детальніше: Капраль М. Національні 
громади Львова X V I —XV III ст.: соціально-правові взаємини. —  Львів, 2003 .

— Львів одержав владику, офіційного представника церковних і  національних 
українських інтересів (1539). З а  цим першим національним тріумфом безпосредньо 
йде реорганізація церковних братств Львова, здійснена в  1540-х рр . —  М.Грушевський 
пов’язує “реорганізацію” церковних братств Львова з датою надання львівським єпископом 
Макарієм (Тучапським) статутів братств Благовіщенської церкви у 1542 р. та церкви 
св. Миколая у 1544 р. (див.: Крыловский А. Львовское ставропигиальное братсво. Опыт 
церковно-исторического исследования. —  К., 1904. —  С. 35—4 0). Проте більшість дослід
ників братську реформу асоціюють з  1586 р., коли статут, що був підписаний антіохійським 
патріархом Иоакимом, отримує відоме Успенське братство. Саме після нього братський рух 
масово розвинувся по багатьох містах та селах України та Білорусі, й, на думку деяких 
дослідників, активно сприяв прискоренню унійних процесів у середовищі Православної 
церкви, див.: Ґудзик Б. Криза і реформи: Київська митрополія, Царгородський патріархат 
і генеза Берестейської унії. —  Львів, 2000 . —  С. 193—201.

с. 296  В  основах української церкви відбулося надзвичайно небезпечне р о з
двоєння; —  вона розділилася (1596) на П равославну церкву, що залиш алася в  
підлеглості константинопольському патріархові, й  Уніатську, що прийняла като
ли ц ьк і догмати й  підкорилася папі (див. ун ія ) —  М.Грушевський повторив полеміч
но загострений випад щодо укладення Берестейської унії. Сучасні дослідники зауважу
ють, що оцінюючи цю подію, його прихильність була на боці православних, див.: Тимо-
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шенко̂ И. Берестейська унія в оцінці Михайла Грушевського /  /  Український історик. —  
Н ью -Й орк etc., 1996. —  №  1—4. —  С. 195—198. Про необ’єктивність оцінки історії 
унії істориком писав також: Патрило І. Відображення церковного життя в “Історії Укра
їни-Руси” Михайла Грушевського і сучасні історіографічні дослідження / /  Михайло Гру- 
шевський. Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, при
свяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського. —  Львів, 1994 . —  
С. 1 7 8 -1 7 9 .

К олонізаційні й  соціально-економічні ум ови, в  яких розвивалося козацьке 
добичництво й  потім упродовж  X V I  ст. з  побутового явищ а перетворилося у  важ
ли ви й  соціальний фактор, були з  ’ясовані вже в  інш ому місці (див. Запоріж ж я й  
козаки, W i l l ,  106—117) —  у сьомому, останньому, виданні це гасло вийшло в авторстві 
М . Грушевського й мало назву “Казачество на Украине”; див. останню публікацію в україн
ському перекладі у  нашому виданні на с. 266—273.

с. 304 .. .багато такого військово-промислового, козацького лю ду вступало та
кож у  прикордонну московську службу, так само, як  і  в  себе вдома; інш і йш ли до 
донських козаків, як  іншим часом іш ли на Запоріж ж я (між цими двома козаць
кими вогнищами, українським і  великоросійським, існувало здавна тісне спілку
вання) —  В.Брехуненко дослідив військово-політичні зв ’язки українського та донсько
го козацтва впродовж X V I —X V II ст., див.: Брехуненко В./. Стосунки українського ко
зацтва з Доном у X V I —середині X V II ст. —  К.; Запоріжжя, 1998; Брехуненко В.І. 
Стосунки українського та донського козацтва як фактор польсько-козацьких відносин 
X V I —першої половини X V II ст. / /  Наукові записки Києво-Могилянської академії. —  
К ., 1999 . —  Т . 14. —  С. 2 4 - 2 9  та ін.

с. 308 Так був укладений у  вересні1658р . у  Гадячі трактат, що відновляв держав
ний зв  'язок України з  Польщею в  дусі класових і  національних прагнень козацької 
бурж уазії і  надзвичайно цікавий із цього погляду (див. Гадяцька ун ія )... —  гасло 
публікується в нашому виданні, див. с. 256—258.

с. 309 Виступивши як  представник Запоріж жя в  його суперництві з  “городо
ви м ” козацтвом (властиво, —  його старшиною, див. Запоріж жя, W ,  5 2 7 )... —  
гасло було написане М.Грушевським й вийшло друком у 1914 р., див. передрук у: Твори: 
У 50 т. —  Львів, 2007 . —  Т. 8: Серія “Історичні студії та розвідки (1 9 0 6 —1 9 16)”. —  
С. 3 4 2 - 3 4 9 .

Н а правом у березі Д ніпра відновлення залежності від П ольщ і й  правління  
Хмельницького, а потім його спадкоємця П . Тетері, безсоромного кар'єриста... —  
про правобережного гетьмана Павла Тетерю написано надто мало праць, у яких історики 
об’єктивно оцінили би його діяльність. Нещодавня розвідка Я .Дашкевича дає змогу дещо 
інакше поглянути на суперечливу постать П  .Тетері, який намагався проводити самостійну 
державотворчу політику в складний для країни час. З  одного боку, П.Тетеря мав “нахил до 
магнатського способу життя”, будучи чи не найбагатшою особою на Правобережжі, проте з 
іншого боку —  не можна заперечити його блискучі дипломатичні здібності, меценатство, 
зрештою, його діяльність була спрямована на державотворчість; детальніше про цю трагіч
ну постать в історії України див.: Дашкевич Я. Павло Тетеря / /  Постаті: Нариси про 
діячів історії, політики, культури. —  С. 180—200.

с. 310 Незваж аючи на наступні спроби відновлення колонізац іїй  козацького 
ладу на Правобережжі, що вж ивалися і  з  польської, і  з  турецької сторони, й  
досягали особливо значних усп іхів у  П одн іпров'ї й  області П івденного Б угу  в  
1680-х і  1 6 90-х р р . завдяки діяльності козацьких полковників —  П алія (д и в .) і  
його товаришів, все-таки колиш нє значення, що мало в  козацькому житті П раво
бережжя, було тепер безповоротно загублене —  львівський дослідник М.Крикун 
опублікував детальні дослідження, присвячені вивченню обставин т. зв. згонів українсь
кого населення з Правобережжя, як у 1680-х  і 1690-х  рр., так і в результаті прутського
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походу Петра І у 1711 р.; див.: КрикунМ.Г. Матеріали про переселення народних мас з  
Поділля в останній чверті X V II ст. / /  Науково-інформаційний бюлетень архівного управ
ління У Р С Р . —  К ., 1964. —  №  6. —• С. 6 3 —68; Його ж. Згін  населення з  Правобе
режної України в Лівобережну 1711—1712 років (Д о  питання про політику Петра І стосо
вно України) /  /  Україна модерна. —  Львів, 1996. —  Т . 1. —  С. 4 2 —88.

с. 312—313 Зовніш ньо вона залиш алася чимсь середнім між васальною дер
жавою й  автономною провінцією  (атрибути державності, суверенітету, що існува
л и  на початку після приєднання і  я к і надавали відносинам Гетьманщини до М ос
кви  характер держ авної ун ії, як  ї ї  й  визначають деякі держ авознавці... —  можли
во, цей фрагмент вказує на орієнтовний час написання цього енциклопедичного гасла до 
1916 рр., коли М.Грушевський ознайомився з  книгою І.Розенфельда про Переяславську 
угоду та написав рецензію. У цій публікації (у нашому виданні на с. 35—85) та наступних 
працях М.Грушевський схиляється до гіпотези про васальний характер стосунків країни з 
Москвою {див. коментарі на с. 434).

. ..вона повторювала роботу польської шляхти на Україні, входила усе більше 
в  ї ї  роль, воскрешала ї ї  традиції, відновила дію  старого шляхетського права (Л и 
товського Статуту, що діяв на Україні до козацького перевороту)... —  М.Грушевсь
кий мав на увазі відомі “Права, за якими судиться український народ”, правовий збірник, 
укладений за гетьмана Данила Апостола, а також спроби судових реформ, які вчинялися 
за часів останнього гетьмана Кирила Розумовського у 5 0 —6 0 -х  роках X V III ст., див.: 
Права, по которым судится малороссийский народ /  П од р^д. и с приложением исследо
вания проф. А.Ф.Кистяковского. — К ., 1879; ПашукА.И. Суд і судочинство на Л іво
бережній Україні в X V II—X V III ст. —  Львів, 1967.

с. 314 ...сою з українських автономістів, укладений з і  Ш вецією  в  половині 
X V I I  ст., висунувся перед їхнім и епігонами як  свого р од у політичний заповіт, і  
старшина виріш ила піти за цим закликом, а за нею, під ї ї  тиском, після довгих  
коливань, повний страху й  нерішучості, нарешті піш ов і  М азепа —- у попередній 
своїй статті “Шведсько-український союз 1708 р.”, надрукованій у 1909 р., М.Грушевсь
кий також писав про наступність політики урядів Хмельницького та Мазепи: “Все, що 
планувалося правительством Хмельницького і не дійшло до кінця тоді, спадало як мо
ральний обов’язок на його потомків, старшину 1700-х років” {ГрушевськийМ. Твори: 
У 50 т. —  Львів, 2007 . —  Т. 8: Серія “Історичні студії та розвідки (1 9 0 6 —1916)”. —  
С. 127). У концепції автора гетьман Іван Мазепа виступає пасивним гравцем історичного 
процесу, а до союзу України зі Ш вецією його штовхали козацька старшина й історичні 
обставини. Наступні дослідники переважно наголошують, що в зміні політики та виник
ненні українсько-шведського союзу Мазепа відіграв не меншу роль, ніж старшина (див. 
окремі важливіші позиції: Оглоблин О. Іван Мазепа та його доба /  2-ге вид. —  Нью- 
Йорк; К.; Львів; Париж; Торонто, 2001; КрупницькийБ. Гетьман Мазепа та його доба. —  
К., 2003; Павленко С. Іван Мазепа. — К ., 2003; Його ж. Оточення гетьмана Мазепи: 
соратники та прибічники. —  К., 2004; Таирова-Яковлева Т. Мазепа. —  М ., 2 007  ( =  
Ж изнь замечательных людей: Сер. биогр.; вьш. 1041)).

с. 319 Твори ж ивіші, що викликали суспільний інтерес, — історичні, поетич
ні, суспільна сатира —  залишаються невиданими (у  тому числі й  чудовий історич
ний  епос, що складався в  цей час у  сво ї остаточні форми, і  українська лірика) —  
ще в радянські часи в Україні розгорнулася широка видавнича діяльність української ху
дожньої творчості X V II—X V III ст., див. окремі позиції: Аполлонова лютня: київські 
поети X V II—X V III ст. /  Упор. В.Маслюк, В.Ш евчук, В.Яременко. —  К ., 1982; Пісні 
Купідона: любовна поезія на Україні X V I —початку X IX  ст. /  Упор. В.Ш евчук. —  К ., 
1984; Марсове поле: героїчна поезія на Україні /  Упор. В.Шевчук. —  К., 1988—1989. —  
Т . 1—2; Українська поезія середини X V II ст. /  Упор. В.Крекотень, М .Сулима. —  К .,
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1992; Roksolański Parnas: polskojęzyczna poezja ukraińska od końca X V I do początku X V III 
wieku. —  Kraków, 1998.

c. 322  П ольська шляхта зберегла цілком своє пануюче становище; кріпосне 
право в  Правобереж ній Україні під російським пануванням, при  спільній кріпос
ницькій  атмосфері імперії, зм іцніло й  досягло такої напруги, якого не могло дося
гти раніш е —  про взаємини в трикутнику “польська шляхта—російська бюрократія— 
українські селяни” у X IX  ст. об’єктивно писав французький дослідник Даніель Бовуа, 
вважаючи їх близькими чи тотожними колоніальним стосункам; див. його книги, пере
кладені українською мовою: Бовуа Д . Шляхтич, кріпак і ревізор: Польська шляхта між 
царизмом та українськими масами (1831—1863). —  К., 1996; Його ж. Битва за землю в 
Україні. 1863—1914: Поляки в соціо-етнічних конфліктах. — К ., 1998; й о го  ж. Росій
ська влада і польська шляхта в Україні 1793—1830 рр. —  Львів, 2007 .

с. 323 ...відом е звернення Капніста, “з  доручення зем ляків”, до прусського 
міністра Ґерцберґа в  1791 р . із  запитом, чи можуть українці, “доведені до розпачу  
тиранією ”, розраховувати на допомогу й  заступництво П руссії на випадок повс
тання, —  звернення, ймовірно, не єдине, судячи з  існування, поки щ е дуже глу
хих, вказівок на подібне звернення також і  до французького уряд у... —  деякі 
російські та англійські дослідники у X X  ст. безпідставно намагалися поставити під сумнів 
особу Василя Капніста в його місії до прусського уряду в 1791 р., детально про це писали: 
Оглоблин О. Берлінська місія Капніста 1791 р. / /  Український історик. —  Нью Иорк; 
Торонто, etc., 1974. —- №  1—3. —  С. 8 5 —103; Дашкевич Я. Р. Берлін, квітень 1791 р.: 
місія В.В.Капніста. її передісторія та історія / /  Український археографічний щорічник. 
Н .С . —  К., 1992. —  Т. 1. —  С. 2 2 0 —259 ( =  Дашкевич Я. Постаті. Нариси про діячів 
історії, політики, культури. —  Львів, 2007 . —  С. 2 0 5 —2 4 6 ). Останнє дослідження 
Вадима Ададурова про “українське питання” в діяльності французького уряду на початку 
X I X  ст. не дає відповіді про існування таких контактів у цей час, див.: Ададуров В. 
“Наполеоніда” на Сході Європи: Уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо 
південно-західних окраїн Російської імперії на початку X IX  століття. —  Львів, 2007 .

с. 3 2 6  ...його шанувати й  поклонятися перед ним, то київський гурток (т. зв . 
Кирило-М ефодіївське братство; ди в.)... —  це гасло в енциклопедії написав В.Семевсь- 
кий, див.: Энциклопедический словарь товарищества “Братья А . и И. Гранат и К .” /  7-е, 
совершенно переработанное издание. —  [М ., 1914]. —  Т. X X IV . —  Стл. 151—155.

с. 328  Зрештою, свідомість безвиході у  зв 'я зк у  з  поразками Австрії, що, 
очевидно, не передвіщ али їй  взагалі тривалого існування, у  середовищ і клерика
льно-бю рократ ичної української інтелігенції виливається в  політичне й  культурне 
русофільство, або москвофільство... —  М.Грушевський згадує про поразку Австрії у 
війні з Пруссією в 1866 р., що в Галичині обернулася утвердженням польської автономії 
з  обранням нового намісника, графа Аґенора Ґолуховського (1812—1875). Ц і обставини 
підштовхнули лідерів москвофільського руху до відкритого проголошення у тому ж  1866 р. 
на шпальтах своєї преси тези про культурну та історичну єдність галицьких українців і 
росіян, див.: Андрусяк М . Нариси з історії галицького москвофільства. —  Львів, 1935; 
Москвофільство: документи і матеріали /  Вступна стаття, коментарі та добірка докумен
тів Олексія Сухого. —  Львів, 2001.

с. 3 3 4  У  згаданому вже виданні “Украинский народ в  его прош лом и  настоя
щ ем ” у  т. Н І повинні з'явитися огляди української літератури, мистецтва, економі
ки  —  це видання, у якому взяв участь М.Грушевський, вийшло тільки в двох томах у 
1914—1916 рр., хоча заплановано було чотири томи. Йому належать редакція першого 
тому та історичні розділи в ньому: “Развитие украинских изучений в X IX  в. и раскрытие 
в них основных вопросов украиноведения” (т. 1, с. 1—37 ), “История украинского наро
да” (т. 1, с. 3 8 —3 8 0 ).

М . К .
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Додаток II: Н А У К О В О -П О П У Л Я Р Н І Н А Р И С И  ( 1 9 0 8 -1 9 2 3 )

В*Ьра и религийігЬ обряды наших предков
Публікується за виданням: Грушевській М . B*fcpa и религійнѣ обряды наших пред

ков / /  Бирчак В. Руська читанка для III клясы ґимназійно^ и горожаньских школ. —  
Прага, 1923. —  С. 35—37. Передрук зі скороченнями, стилістичними змінами фрагмен
та параграфа “Вдача, звичаї й віра” за виданням: Грушевський М . Ілюстрована історія 
України. —  К ., 1918. —  С. 4 0 —42.

с. 336  Грецкій историк П рокопій оповідає  —  Прокопій Кесарійський у своїй 
“Історії” пише: “Єдиного бога, що молонню насилає, узнають єдиним владикою всіх і 
жертвують йому корів і всяку худобу’̂ ( Грушевський М . Виїмки з жерел до історії Укра
їни-Руси: до половини IX  віку / /  Його ж. Твори: У 50 т. —  Т. 6.: Серія “Історичні 
студії та розвідки” (1 8 9 5 —1 9 0 0 )”. —  Львів, 2004 . —  С. 19).

с. 3 3 6 —337 А рабскій подорож ник описав, як  бачив похорон купця з  наш их 
к р а ів  в  922р о ц і  —  цим арабським мандрівником був Ахмед Ібн-Фадлан, який у 922  р. 
відбув посольство до короля камських болгар Альмаса з  метою запровадження ісламу в 
Болгарії. Н а думку дослідників, відомості, які подає Ахмед Ібн-Фадлан, є звітом його 
подорожі своєму зверхнику багдадському халіфу Муктадиру, який зберігся у фрагментах 
у творі арабського енциклопедиста Якута ар-Руша “Алфавітний перелік країн” {Кова- 
левський А . Книга Ахмеда Ибн-Ф адлана о его путешествии на Волгу в 92 1 —9 2 2  гг. 
Статьи, перевод и комментарии. —  Харьков, 1956. —  С. 9 —3 7 ). Опис поховального 
обряду в слов’ян, очевидцем якого став Ібн Фадлан, див.: Грушевський М . Виїмки з  
жерел до історії України-Руси. —  С. 4 5 —49.

А .Ф .

Пбдкарпатска Русь в давнині
Публікується за виданням: Грушевській М , Пбдкарпатска Русь в давнині /  /  Бир

чак В\ Руська читанка для III клясы ґимназійно*Ь и горожаньских школ. —  Прага, 
1923. —  С. 35—37. Передрук зі стилістичними змінами фрагмента VII розділу “Галичи
на і Угорська Русь” за виданням: Грушевський М . Історія України-Руси. —  Т. II: X I — 
XIII вік. —  2-е розширене вид. —  Львів, 1905. —  С. 4 8 7 —4 8 9 .

с. 338 П оход угорського короля Володислава Святого и  вже зо в с ім  певну  
участь єго наступника Коломана в  в о й н і Святополка з  Ростислави нами... —  похід 
угорського короля Володислава Святого на Галичину відбувся перед його смертю у 1095 р., 
а Коломан 1099 р. взяв участь у війні Святополка з Ростиславичами, в якій два перших 
зазнали поразки {Грушевський М . Історія України-Руси. —  К., 1992. —  Т. И: X I —XIII 
вік. —  С. 4 1 3 -4 1 4 ) .

,.,н ім е ц к ій  літ описець называв его “князем руським " (H einricus Stephani 
regis ГНіus, dux R u izorum ...) —  йдеться про згадку німецького хроніста від 1031 р. про 
володіння угорським королем Генрихом руськими землями (Annales Hildesheimenses /  
Ed. G .H .Pertz / /  Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. —  T . III. —  Hannoverae, 
1839. —  P . 9 8 ) .

c. 339 (N untius ad  regem [до угорського короля] dirigitur, qu i tunc in marchia 
Ruthenorum morabatur) —  йдеться про згадку в: Vita Chundari regis /  Ed. G .H .Pertz / /  
Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. —  T . X I. —  Hannoverae, 1854. —  P . 74 .

А .Ф .
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Грецькі колонії на Україні
Публікується за виданням: Грушевський М . Грецькі колонії на Україні /  /  Крушель- 

ницький А . Руска читанка для четвертої кляси середних шкіл. —  Львів, 1913. —  
С. 3 0 0 —303. Передрук двох параграфів “Грецькі кольонії”, “Степові народи” і першого 
абзацу параграфа “Звичаї степовиків” за виданням: Грушевський М . Ілюстрована історія 
України. —  К ., 1911. —  С. 2 6 —30. Перевидання: Крушельницький А. Українська чи
танка для четвертої кляси середних шкіл /  Зладив І.Копач. —  2 -е  за згодою автора 
змінене вид. —  Львів, 1923. —  С. 2 2 4 —227; Крушельницький А. Восьма читанка для 
восьмого року навчання в єдиній школі; для четвертої кляси старшої основної школи; для 
четвертої кляси середніх шкіл. —  3-є вид. —  Відень; К.; Львів, [1922]. —  С. 3 6 7 —369.

с. 340 ...оповідає історію одного скитського царя, Скиля... —  йдеться про царя 
скіфів Скіла, який жив за грецькими звичаями, відрікшись від скіфських, за що й втра
тив життя, див.: Геродот. Історії в дев’яти книгах /  Переклад, передмова та примітки
А.О .Білецького. —  К., 1993. —  С. 198—199.

с. 342 ...оповідає Геродот, наслухавш ися про н е ї оповідань від  чорноморсь
ких греків  —  див.: Геродот. Історії в дев’яти книгах. —  С. 180—228 .

А .Ф .

Про наш край і народ
Публікується за виданням: Грушевський М . Про наш край і народ /  /  Ш поінаров- 

ський С. Руська читанка для першої кляси шкіл середніх. —  Чернівці, 1910. —  С . 8 — 
12. Передрук з  видання: Грушевський М . Про старі часи на Україні. Коротка історія 
України. —  С П б, 1907. —  С. 3 —10.

с. 3 4 3  Сказав один розум ний чоловік за давніх часів, що хто не знає своєї 
м инув шості, своєї історії, то так якби до смерті зоставався дитиною —  М . Гру
шевський перефразовує афоризм “Н е знати історії, значить завжди бути дитиною” рим
ського філософа та письменника Марка Туллія Ціцерона (1 0 6 —43 р. до н.е.).

А .Ф .

Найдавніша культура українсько-руських племен
Публікується за виданням: ГрушевськийМ. Найдавніша культура українсько-русь

ких племен /  /  Лучаковський К  Взори поезії і прози для пято'і кляси шкіл середних. —  
2-е вид. —  Львів, 1909. —  С. 3 9 4 —401. Передрук зі стилістичними змінами фрагмента 
V  розділу “Матеріальна культура українських племен в часах розселення і по тім” за 
виданням: ГрушевськийМ. Історія України-Руси. —  Т . І: Д о  початку X I віка. —  Львів, 
1898. —  С. 2 4 4 - 2 5 4 .

С. 3 4 6  . . .Г .  зв . ґльотики або лінгвістичноїпалеонтології... —  йдеться про науко
вий метод слів і речей, тобто вивчення історії слів разом із історією позначуваних ними 
речей, а також реконструкція матеріальної й духовної культури внаслідок інтерпретації 
системи реконструйованих слів. Див., наприклад: М осенкісЮ . Проблема реконструкції 
мови трипільської культури. Автореф. дис. ... д-ра філол. наук. —  К ., 200 2 .

с. 3 4 8  ...щ о  ї ї  перейняли з  Скитії, бо ї ї  там бачив дику Геродот... —  Геродот 
згадує про насіння коноплі, яке беруть скіфи і кидають на розпечене каміння, що призво
дить до утворення пари. “Скити, тішучись парою, виють. Се у них замість умивання”. 
Насіння коноплі використовували скіфи для приготування парної, як елемент миття^ Див.: 
Грушевський М . Виїмки з  жерел до історії України-Руси: до половини IX  віку /  /  Його ж.
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Твори: У 50 т. —  Львів, 200 4 . —  Т . 6: Серія: “Історичні студії та розвідки (1 8 9 5 — 
1 9 0 0 )”. —  С. 9.

•..культуру цибулі й  часнику у  Геродотов их ал а з  он/в  —  Геродот у IV  книзі “Іс
торії” пише: “...алазони щодо іншого подібні до скитів, але і сіють, і їдять хліб, також 
цибулю, часник, сочевицю і просо”. Див.: Грушевський М . Виїмки з жерел до історії 
України-Руси. —  С. 4.

с. 3 4 8 —3 4 9  Н еясна справа ще двох праслов'янських культурних рослин  —  
х м е л ю ... і  р іп и ...  відки вони піш ли і  хто у  кого перейняв їх  ім 'я ... —  на думку 
окремих дослідників, слово ріпа запозичене разом з  культурою з Балкан (Етимологічний 
словник української мови. У семи томах. —  К ., 2 0 0 6 . —  Т . 5: Р —Т . —  С. 9 6 —9 7 ).

с. 3 4 9  Г руш а  —  слово олов'яно-литовське (литовське grusia і  krid lisia), як  
думає дехто, перейняте від іранців з  прикавказьких країн  —  думка про запозичення 
слова в українську з іранських мов через балто-слов’янське запозичення має також своїх 
прихильників (Етимологічний словник української мови. У семи томах. —  К ., 1982. —  
Т. 1: А —Г. —  С. 6 0 7 ) .

с. 3 5 0  . ..  “живуть в  ли хи х хатках, селячись далеко один від  одного та перемі- 
няю чи зчаста сво ї осади", “життя провадять суворе й  некультурне, як  масаґе- 
ти”... —  цитати в перекладі М.Грушевського взяті з видання: Corpus scriptorum historiae 
Byzantinae. —  [ѴЫ. II—III]. —  Bonnae, 1833—1838. Характеристику історика Проко- 
пієвого твердження про окреме проживання слов’ян і цитати див.: Грушевський М . Ви
їмки з жерел до історії України-Руси. —  С. 19—20.

...напр ., в  оповіданні про боротьбу аварів з  “словенами" в  V Iв . згадуються 
слов'янські поля і  т. ін. —  про це писав Меандр, див.: Historici Graeci minores /  Edidit 
Ludovicus Dindorfius /  /  Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. —  
Lipsiae, 1870. —  Vol. II. —  P . 99 .

Ж идівський подорож ник X  в. Ібн Я куб  каже, що сло в'я  не ь кий  край дуже 
багатий на всякі життєві запаси, що слов 'яни дуже господарні й  пильнують хлібо
робства —  Ібрагім ІбиЯ куб—  арабський мандрівник, єврей за походженням, відвідав
ши Русь у 6 0 -х  pp. X  ст., залишив подорожні записки, зміст яких відомий завдяки твору 
“Ш ляхи і країни” арабського письменника X I ст. Аль Бекрі, восьмий уривок якого є 
компіляцією відомостей Ібрагіма Ібн Якуба (Известия Аль-Бекри о славянах и их сосе
дях издал и перевел барон В .Розен / /  Известия Аль-Бекри и других авторов о Руси и 
славянах. Часть 1. Статьи и розыскания А.Куника и барона В.Розена / /  Записки И м 
ператорской академии наук. —  С П б, 1878. —  Т. X X X II . —  Приложение №  2. —  
С. 3,11 — 16). “Вони (слов’яни. —  А .Ф .) замешкують краї найбагатші оселями і життє
вими засобами. Пильнують хліборобства і щодо здобування собі на прожиток переважа
ють всі народи півночі”. Цитата в перекладі М.Грушевського з російської мови за видан
ням В .Розена. Див.: Грушевський М . Виїмки з жерел до історії України-Руси. —  С. 89 .

А р а б  Ібн Русте (з  п ер ш о їп о л[о ви н и ]X  в .) , оповідаючи про жнива у  слов *ян, 
дає своїм оповіданням розуміти, що хліборобські продукти були головною  стра
вою ... —  арабський географ Ібн Русте на початку X  ст. написав твір “Книга дорогоцін
них скарбів”, у якому писав: «Більше над усе сіють просо; в жнива беруть зерна проса в 
корці, піднімають до неба й кажуть: “Господи, ти давав нам страву, дай і тепер її до 
сить”». Переклад М.Грушевського з російської мови за виданням: Гаркави А .Я , Сказа
ния мусульманских писателей о славянах и русских (с половины VII века до конца X  века 
по Р .Х .) .  —  С П б, 1870. Див.: Грушевський М , Виїмки з  жерел до історії України- 
Руси. —  С. 50. Імператор Маврикій пише: “Є  в них і безліч усяких плодів, складених 
купами, і найбільше —  проса” (Історія України в документах і матеріалах. —  Т . І: Київ
ська Русь і феодальні князівства X II—XIII століть /  [Упоряд. М .Н.Петровський]. —  
К ., 1939. —  С. 31). Серед згаданих двох авторів на просо як важливу посівну культуру 
вказує також Ібрагім Ібн Якуб (Известия Аль-Бекри о славянах и их соседях. —  С. 54 ).
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Х л іб  і  м 9ясо —  се звичайна жертва руських слов 9ян, по словам Константина 
П орф ирородного.., —  у творі візантійського імператора Костянтина VII Багрянород
ного (Порфирородного) (9 1 3 —9 5 9 ) “Про управління імперією” йдеться: “Жертвують 
(слов’яни. —  А . Ф .) живих птиць; навколо втинають стріли; інші жертвують хліб і м’ясо 
і що хто має, як то є в їх звичаї”. М.Грушевський подав цитату в перекладі з  видання: D e  
thematibus et de administrando imperio / /  Corpus scriptorum historiae Byzantinae. —  [ѴЫ. 
X ]. —  Bonnae, 1840. Див.: ГрушевськийM . Виїмки з жерел до історії України-Руси. —  
С. 73.

У І  би Якуба є навіть досить виразна звістка про культуру овочевих дерев  —
Ібрагім Ібн Якуб згадує про яблуні, груші та персикові дерева: “Більша частина дерев їх 
країн —  яблуні, грушеві й персикові дерева” (Известия Аль-Бекри о славянах и их сосе
дях. —  С. 55).

“А  вен ваш и городи... д*клають нивы , своя и  землю свою 99, —  каже до дере- 
влян  О льга  —  фрагмент стосується походу Ольги на Іскоростень 9 4 6  р. Обложивши 
його військом, простоявши ціле літо під стінами, Ольга сказала до древлян: “Чого ви 
хочете досидітись? А дж е всі ваші городи здались мені, і згодились на данину, і обробля
ють ниви свої і землю свою. А  ви хочете з голоду померти, не згоджуючись на данину?” 
(Літопис руський /  Пер. з давньорус. Л.Є.М ахновця. —  К., 1989. —  С. 34 .).

с. 351 Сіно стрічаємо в  давніш их редакціях “Р уськоїправди” —  за крадіжку 
сіна в “Руській правді”, за Академічним списком (коротка редакція), передбачено штраф 
9 кун. З а  Карамзінським списком (пространна редакція), окремо виведений параграф 
“О  сене”, де сказано: “А  того же села пять стожен сена: а то на всю 12 лет 6 0  стог сена; 
а стог по гривне, а то 6 0  гривен кунами” (Історія України в документах і матеріалах. —
С. 1 2 0 ,1 2 7 ) .

В  се р ед и н іX IIв ., в  описі оборони Києва бачимо наоколо його теж огороди на 
велику просторонь —  див.: Летопись по Ипатскому списку. Издание Археографичес
кой комиссии. —  С П б, 1871. —  С. 296 .

А .Ф .

“Ясне сонечко”
Публікується за виданням: Левицький I.t ГрушевськийM, “Ясне сонечко” /  /  Kpy- 

шельницький А . Руська читанка для першої кляси середних шкіл. —  Львів, 1911. —  
С. 6 4 —6 6 . Перевидання: Крушельницький А , Руська читанка для першої кляси серед
них шкіл. —  2-е  змінене вид. —  Львів, 1914. —  С. 5 0 —52; Крушельницький А .  Укра
їнська читанка для першої кляси середних шкіл /  Зладив І.Копач. —  4-е змінене вид. —  
Львів, 1922. —  С. 3 9 —41.

с. 352  ...засів на київському престолі його син Володимир, що передш е кня
зю вав у  Н овгороді —  у 970  р. Володимир посаджений батьком у Новгороді, хоча від 
його імені князівством керував брат його матері Добриня. Князювання Володимира у 
Новгороді завершилися 9 7 9  р., коли він розпочав боротьбу за київський стіл зі своїм 
братом князем Ярополком. Після загибелі останнього 9 80  р. від рук спільників новгород
ського князя він зайняв Київ ( Войтович А. Княжа доба на Русі: портрети еліти. —  Біла 
Церква, 2 0 0 6 . —  С. 2 3 4 ).

. .. і  вихвалю вали дуже грецьку в ір у  —  9 8 6  р., окрім болгар, євреїв і німців, при
слали греки філософа Кирила, який переконував князя Володимира прийняти грецьку 
віру (Літопис руський /  Пер. з давньорус. Л.Є.М ахновця. —  К., 1989. —  С. 5 2 —6 0).

...В ін  завою вав се місто та послав до грецьких цісарів у  Ц аргород послів із 
просьбою, щ об вони віддали за нього свою сестру А н н у  —  завоювання Херсонеса, 
головного опорного пункту Візантії в Криму, спричинене невиконанням зобов язання ві
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зантійського імператора укласти рівноправний договір з  Володимиром та гарантувати його 
шлюбом з візантійською принцесою, що так був потрібний для останнього з  огляду на 
потребу піднесення престижу Київської Русі серед її сусідів. Таке зобов’язання імператор 
дав у зв ’язку з  військовою допомогою київського князя візантійцям у боротьбі з  претен
дентом на владу у Візантії Вардом Фокою. Через невиконання імператором даного зобо
в’язання Володимир здійснив похід на Херсонес і літом 9 8 8  р. здобув його. Падіння 
міста обумовило укладання угоди та шлюб князя з  сестрою імператорів Василя II та К ос
тянтина VIII Анною {Войтович Л. Княжа доба на Русі. —  С. 2 3 7 ).

А .Ф .

Володимир і Ярослав. Християнство на Україні
Публікується за виданням: Грушевський М. Володимир і Ярослав. Християнство на 

Україні / /  Шпоінаровський С. Руська читанка для першої кляси шкіл середних. —  Ч е
рнівці, 1910. —  С. 2 4 —29. Передрук з  видання: Грушевський М. Про старі часи на 
Україні. Коротка історія України. —  С П б, 1907. —  С. 21—30.

с. 354 Ставши київським князем, Володимир позбирав ус і українські землі... —
опанувавши Київ у 9 8 0  р. у боротьбі зі своїм братом князем Ярополком, який загинув у 
міжусобній боротьбі, Володимир 981 р. здійснив похід на Перемишль і “Червенські гра
ди”, опанувавши прикордонні міста Побужжя. У 981—9 8 2  рр. він веде боротьбу з  в’яти
чами, а в 983  р. —  з ятвягами. Згадані перемоги закріпили позиції нового київського 
князя на західних рубежах. У 9 8 4  р. Володимир розпочинає підкоряти східні племена. У  
9 8 4  р. —  війна проти радимичів, у 9 8 5  р. —  проти Волзької Болгарії. Детальніше про 
політику Володимира в ранній період князювання див.: Войтович А . Княжа доба на Русі: 
портрети еліти. —  Біла Церква, 2 0 0 6 . —  С. 2 3 2 —236.

с. 356 П о Володимирі (щ о вмер в  р . 1015) зісталося багато синів  — Володи
мир Великий мав дванадцять синів і три дочки. Сини: Вишеслав, Ізяслав, Святополк, 
Святослав, Ярослав, Мстислав, Всеволод, Станіслав, Судислав, Борис, Гліб та Позвізд, 
а дочки: Предслава, Добронега та третя незнана з  імені {Войтович А. Княжа доба на
Русі. —  С. 2 4 5 - 2 7 8 ) .

Святополк, що сидів у  К иєві, почав убивати й  виганяти братів з  їх  городів... —
Святополк Володимирович, зайнявши київський стіл по смерті батька, намагався не зво
лікаючи закріпитися у Києві, і тому розпочав боротьбу зі своїми братами. Його слуги 24  
липня 1015 р. вбили князя Бориса, а 5 вересня того ж року —  також князя Гліба. М іж  15 
і 2 4  липня у битві з  дружинниками київського князя на річці Опорі в районі сучасного 
міста Сколе Львівської області загинув третій брат Святополка древлянський князь Свя
тослав {Войтович А. Княжа доба на Русі. —  С. 2 5 0 —251, 2 5 5 —2 5 6 ).

...сам  він  мав жінкою доньку короля ш ведського... —  Ярослав Мудрий одру
жився на дочці шведського короля Олафа Шетконунга Інгігерді-Ірині {Войтович А. Княжа 
доба на Русі. —  С. 2 6 0 —261).

...його син був жонатий з  візантійською царівною ... —  син Ярослава Мудрого 
Всеволод у 1046 р. одружився з родичкою, а за іншою версією —  дочкою візантійського 
імператора Костянтина IX  Мономаха Марією, за іншими відомостями —  Анастасіею  
{Войтович А. Княжа доба на Русі. —  С. 318).

...одна донька була віддана за короля ф ранцузького... —  у 1049 р. дружиною  
французького короля з  династії Капетінгів Генріха І (1031—1060) стала третя дочка Я ро
слава Мудрого Анна (померла після 1075 р .). Про неї див.: Войтович А. Княжа доба на 
Русі. —  С. 3 2 1 -3 2 2 .

...друга  —  за норвезького... —  друга дочка Ярослава Мудрого Єлизавета в 1045 р. 
одружилася з норвезьким принцом Гаральдом Сігурдсоном, який певний час проживав у
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Києві, а в 1047—1066 рр. був конунгом Норвегії під іменем Гаральда III Сурового {Вой
тович А. Княжа доба на Русі. —  С. 3 20 ).

. . .сестру свою Ярослав видав за польського короля. . .  —  сестра Ярослава М уд
рого Добронега між 1040 та 1042 рр. вийшла заміж за польського короля Казимира 
Відновника {Войтович А. Княжа доба на Русі. —  С. 2 7 7 —2 7 8 ).

...угорський король теж був жонатий з  українською  княжною  —  у 1046 р. 
Ярослав Мудрий віддав свою найстаршу дочку Анастасію за угорського короля Андрія І, 
якого тоді ж обрали королем Угорщини, зрештою, значною мірою за підтримки Ярослава 
Мудрого {Войтович Л. Княжа доба на Русі. —  С. 311—312).

А.Ф.

Ярослав Мудрий
Публікується за виданням: ГрушевськийМ . Ярослав Мудрий /  /  Крушельницький А . 

Руська читанка для першої кляси середніх шкіл. —  Львів, 1911. —  С. 6 7 —68. Передрук 
зі скороченнями і стилістичними змінами параграфа “Володимир і Ярослав. Християнст
во на Україні” за виданням: ГрушевськийМ. Про старі часи на Україні. Коротка історія 
України. —  К ., 1907 —  С. 21—30. Перевидання: Крушельницький А . Руська читанка 
для першої кляси середніх шкіл. —  2-е змінене вид. —  Львів, 1914. —  С. 5 3 —55; 
Крушельницький А . Українська читанка для першої кляси середних шкіл /  Зладив І. К о
пач. —  4-е змінене вид. —  Львів, 1922. —  С. 4 2 —44.

с. 357 . . . був свящ еник Іларіон... —  по смерті митрополита Кирила І в 1051 р. 
синод єпископів без погодження з константинопольським патріархом обрав митрополи
том пресвітера княжої церкви в Берестові Іларіона {Войтович А. Княжа доба на Русі: 
портрети еліти. —  Біла Церква, 200 6 . —  С. 2 6 8 ) .

А .Ф .

Татарський погром України
Публікується за виданнями: Грушевський М. Татарський погром України /  /  Кру

шельницький А. Руська читанка для другої кляси середних шкіл. —  Львів, 1912. —  
С. 2 6 0 —264 . Передрук зі скороченнями та стилістичними змінами параграфа “Татарщи
на і король Данило” за виданням: ГрушевськийМ. Ілюстрована історія України. —  К ., 
1911. —  С. 134—140. Перевидання: Крушельницький А. Українська читанка для другої 
кляси середних шкіл /  Зладив І.Копач. —  2-е змінене вид. —  Львів, 1920. —  С. 2 0 8 — 
213; Крушельницький А. Пята читанка для пятого року науки в єдиній школі; для пер
шої кляси старшої основної школи; для першої кляси середних шкіл. —  5-е вид. —  К.;
Відень; Львів, [1922]. —  С. 3 2 0 —323.

с. 358  П ри кінц і \ І І в і к у  об'єднав їх  один із  плем інних вождів, Темуджін, і  
почав підбивати з  ними сусідні племена турецькі й  татарські —  Темуджін після 
багаторічної боротьби з сусідніми з монголами племенами нарешті в 1206 р. об’єднав під 
своєю владою всю Монголію і на курултаї на річці Онон проголошений кааном, тобто 
імператором Монголії, і прибрав собі ім’я-титул Чингізхан {Войтович А. Нащадки Чин- 
гіз-Хана: вступ до генеалогії Чингізидів-Джучидів. —  Львів, 200 4 . —  С. 8 0 —8 2 ).

. ..визначив у  похід свого сина Дж учі, а коли цей ухилився, послав у  похід  
воєводу Субутая —  детальніше про завоювання монголами Середньої А зії та Закавказ
зя на початку 1220-х рр. див.: Войтович А. Нащадки Чингіз-Хана. —  С. 8 5 —87.

Битву звели  над рікою  Калкою... —  про битву на річці Калці руських військ 
проти монголів, яка відбулася 30 травня—1 червня 1223 р., див.: Войтович А. Нащадки 
Чингіз-Хана. —  С. 8 7 —89.
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с. 359 . . . /  їх  задушено, полож ивши під дош ки, на котрі посідали потім татари 
обідати!—  в такий спосіб загинули полонені руські князі під час битви на Калці: вели
кий київський князь Мстислав Романович, канівський Святослав Ярославич, турівський 
Андрій Іванович, яненський Святослав Ярославич, дубровицький Олександр Глібович і 
несвізький Юрій Ярополкович {ВойтовичЛ. Нащадки Чингіз-Хана. — С. 8 8 —8 9 ).

В зяли приступом і  погромили П ереяслав... —  орди монголів захопили Переяслав 
З березня 1239 р., який першим став на перепоні Батиєві у поході на південні руські землі 
(Літопис Руський /  Переклад з  давньоруської Л.Махновця. —  К ., 1989. —  С. 3 9 4 ).

...навіть владику вбили... —  йдеться про місцевого єпископа Симеона (Літопис 
Руський. —  С. 3 9 4 ).

...військо  татарське приступило під Чернігів; тутешній князь став до бою з  
усіма силами, але не устояв і  з  великими стратами мусив уступитися —  Чернігів 
захоплено 18 жовтня 1239 р., незважаючи на опір чернігівського князя Мстислава Глібо- 
вича, який опісля битви ледве втік від монголів (Літопис Руський. —  С. 3 9 4 ).

...ха н  М енке... —  йдеться про двоюрідного брата Бату Менгу (М унке), батьком 
якого був наймолодший син Чингізхана Тулі. Менгу брав участь у поході на захід мон
гольського війська під керівництвом Бату. У 1251—1260 рр. великий каан (хан) Монго
лії. Див.: Войтович А . Нащадки Чингіз-Хана. —  С. 92 , 95.

с. 360 Було це 6  грудня 1240 р . —  літописну оповідь про захоплення Києва 
монголами див.: Літопис Руський. —  С. 3 9 5 —397.

...коло  теперішнього міста Ц арева... —  йдеться про місто Царицин, сьогодніш
ній Волгоград.

...Д анило взяв собі Галичину, Василько —  В олинь... —  Василько Романович 
вважався волинським князем від 1238 р. і до своєї смерті у 1269 р. {Войтович А . Княжа 
доба на Русі: портрети еліти. —  Біла Церква, 200 6 . —  С. 4 9 4 ) .

А .Ф .

Острог —  осередок освіти на Україні
Публікується за виданням: Грушєвський М . Острог —  осередок освіти на Україні /  /  

Круш ельницькийА. Руска читанка для другої кляси середних шкіл. —  Львів, 1912. —  
С. 2 6 6 —267 . Передрук зі скороченнями і стилістичними змінами частини параграфа 
“Освітній рух” за виданням: ГрушєвськийМ. Ілюстрована історія України. —  К ., 1911. —  
С. 2 4 2 —245. Перевидання: Крушельницький А . Пята читанка для пятого року науки в 
єдиній школі; для першої кляси старшої основної школи; для першої кляси середних шкіл. 
5-е вид. —  К.; Відень; Львів, [1922]. —  С. 3 2 8 —329.

с. 361 ...Константин Іванович Острозький... вваж ався свого часу головним  
оборонцем своєї народності і  в ір и ... —  про життя князя, політичну та військову дія
льність Костянтина Острозького див.: Ульяновський В. Відоме і невідоме з біографії та 
діяльності князя К .І.Острозького / /  Острозька давнина. Дослідження і матеріали. —
Львівь1995. —  Т. І. —  С. 2 4 - 3 1 .

Й ого син Василь Константин... не грав визначної політичної р о л і... —  про
Василя-Костянтина Острозького див.: Острозька академія. Енциклопедичне видання. —  
Острог, 1997. — С. 129—130; Chynczewska-Hennel Т. Ostrogski Konstanty Wasyl / /  
Polski Słownik Biograficzny. —  Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź, 1979. —  
T . X X I V /3 .  —  S. 4 8 9 - 4 9 5 ;  Kempa T  Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1 5 2 4 /1 5 2 5 -  
1608): wojewoda kijowski i marszałek Ziemi Wołyńskiej. —  Toruń, 1997; Eiusdem. Dzieje 
rodu Ostrogskich. —  Toruń, 2002 .

...зробит и з  н е ї вищ у ш колу на взір  польських академій —  про Острозьку  
академію див. дослідження львівського історика Ігоря Мицька: М ицько L Острозька
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слов’яно-греко-латинська академія (1576—1636). —  К., 1990; Його ж, Острозька сло- 
в’яно-греко-латинська академія /  /  Острозька давнина. Дослідження і матеріали. —  Львів,
1995. —  Т. І. —  С. 1 3 - 2 3 .

С ини князя Константина відвернулися серцем від українських справ,,. —
старший син Януш перейшов на католицизм ще в молодому віці 1579 р. і відповідно 
ставився неприхильно до батькових освітніх ініціатив, а Олександр залишився до самої 
смерті православним, однак помер у 1603 р., ще за життя батька.

...п о  смерті князя Константина підупала вся робота в  Острозі —  про останній 
період діяльності академії і вплив на неї єзуїтів див.: М ицько І. Острозька слов’яно- 
греко-латинська академія. —  С. 6 5 —71.

А .Ф .

Київ —  осередок культурного життя на Україні в X V II віці
Публікується за виданням: Гру шевський М. Київ —  осередок культурного життя на 

Україні в X V II віці /  /  Крушельницький А . Руська читанка для четвертої кляси серед- 
них шкіл. —  Львів, 1913. —  С. 315—318. Передрук зі скороченнями і стилістичними 
змінами параграфа “Київ стає центром культурного українського житя за виданням: 
ГрушевськийМ. Ілюстрована історія України. —  К., 1911. — С. 2 8 2 —287. Перевидан
ня: Крушельницький А. Українська читанка для четвертої кляси середних шкіл /  Зладив 
І.Копач. —  2-е за згодою автора змінене вид. —  Львів, 1923. —  С. 2 3 4 —237; Круше
льницький А. Восьма читанка для восьмого року науки в єдиній школі; для четвертої 
кляси старшої основної школи; для четвертої кляси середніх шкіл. —  5-е вид. —  К.; 
Відень; Львів, [1922]. —  С. 3 8 2 —384.

с. 362 ...С агайдачний підтримував близькі зносини з  церковними і  ученим и  
кругами київським и... —  гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний у 1615 р. на чолі 
Війська Запорозького вступив до київського православного братства, показавши, на чи
єму боці козаки в боротьбі між православними, з  одного боку, та уніатами й католиками, 
з  іншого. Вперше козацтво зайняло позицію у релігійному конфлікті 1610 р., коли пере
слідувало уніатів у Києві ( Плохій С Наливайкова віра: Козацтво та релігія у ранньомодер- 
Ній Україні. —  К ., 2005 . —  С. 147)

...подбати про це, щ об ц і становища були обсаджені відповідними лю дьми  —
про справу відновлення православної ієрархії у Києві та за допомогою козаків див.: Пло
хій С. Наливайкова віра. —  С. 150—165.

...подробиць з  його життя майже ніяких не знаємо —  про Єлисея Плетенецько- 
го детальніше див.: Мицько /. Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1 5 7 6 —
1636). —  К., 1990. —  С. 1 0 6 -1 0 7 .

В  документах чуємо, як він  боронить монастирські маєтності від чужих р ук ... —  
за допомогою козаків Єлисей Плетенецький у 1615 р. повернув Києво-Печерському мо
настирю маєтки в Білорусі ( Плохій С. Наливайкова віра. —  С. 149). о

с. 363 ...митрополит Іван Борецький (Б ірецький, з  Б ір ч і)... —  Иов Борець
кий висвячений митрополитом у 1620 р. за підтримки київського братського середовища 
і козаків на чолі з  П.Конашевичем-Сагайдачним, константинопольським патріархом Те- 
офаном ( Плохій С. Наливайкова віра. —  С. 154.).

З ахар ія  Копистенський, учений церковний історик, братанич перемиського 
владики... —  про Захарія Копистянського, племінника перемиського єпископа Михай
ла Копистенського, див.: М ицько І. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. —
С. 9 6 - 9 7 .

Лаврентій Зизан ій , бувш ий дідаскал (учитель) Л ьвівсько ї ш коли, славний 
автор українського словаря... —  Лаврентій Зизаній-Тустанівський у 1592 р. згаду-
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еться як колишній львівський учитель. Автор “Граматики словенської” (1 5 9 6 ), разом з  
братом Стефаном Зизанієм —  “Азбуки” (1596). Про нього див.: Мицько І. Острозька 
слов’яно-греко-латинська академія. —  С. 90.

Беринда, що працював у  Балабанів при  друкарні і  з  нею разом, мабуть, 
перейш ов туди около 1615р . ... —  про Памво Беринду див.: Дзюба О. М. Беринда 
Памво / /  Енциклопедія історії України. —  Т. 1: А —В. —  К ., 2003 . —  С. 237.

...Гальш ка Гулевнчівна, багата київська шляхтянка, жінка мозирського мар- 
шалка Стефана Л озки, записала свій ґрунт у  К иєві на П одолі... — 14 жовтня 1615 р. 
Г.Гулевнчівна заповіла Києво-Печерському монастиреві свій двір на Подолі, з  метою 
побудувати там приміщення для школи, монастиря та інших установ {Ірушевський М. 
Історія України-Руси. —  Т. VII: козацькі часи —  до року 1625. —  К ., 1995. —  
С. 412).

Борецький, колиш ній львівський дідаскал, став ї ї  перш им ректором... — Іван 
Борецький (після постригу в 1619 р. —  И ов) у 1604 р. ректор Львівської братської 
школи, впродовж 1615—1618 рр. виконував функції ректора Київської братської школи 
(Мицько І. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. —  С. 8 3 ).

с. 3 6 4  . ..  “Часословець”, перш у тодішню учен у книгу... —  це перший друк, 
який вийшов з  Печерської друкарні в 1616 р. ( Ірушевський М. Історія України-Руси. —  
Т . VII: козацькі часи —  до року 1625. —  К ., 1995. —  С. 4 0 7 ) .

З  вірш ів на похорон Сагайдачного, що читалися ученикам и ї ї  в  1622р . ... —  
йдеться про панегірик авторства Касіяна Саковича на честь П.Конашевича-Сагайдачно
го “B^purfe на жалосный погреб зацного рыцера Петра Конашевича-Сагайдачного гет
мана войска Запорозкого”, видрукованих у 1622 р. й читаних учнями братської школи 
під час похорону гетьмана (Хижняк 3.1 Києво-Могилянська академія /  Видання друге, 
перероблене і доповнене. —  К., 1981. —  С. 31, 34 ).

...бачимо, що вчилися тут головно діти київських міщан, київських духовних, 
також і  українських шляхтичів —  М.Грушевський має на увазі студентів Київської 
братської школи, список яких відомий з 1622 р. (єдиний за час існування школи) в зв’яз
ку з  читанням ними панегірика К.Саковича. На думку З о ї  Хижняк, він не може дати 
“повного уявлення про соціальний склад студентів школи”, позаяк для читання панегіри
ка свідомо підбирали дітей значніших шляхетських та міщанських родин, яких і зафіксо
вано в списку (Хижняк 3.1. Києво-Могилянська академія. —  С. 3 8 ).

...б ільш е книжок, ніж до того часу вийш ло на ц ілій  Україні —  за час від 1617 
до 1631 рр. з  друкарні Києво-Печерського монастиря вийшло більше ЗО друків, що знач
но перевищувало обсяг книжкової продукції до 1631 р. з  усіх тогочасних друкарень на 
Україні {Ірушевський М. Історія України-Руси. —  С. 4 0 7 ).

Залож ено для н е ї свою фабрику паперу, сво ї робітні письма —  Єлисей Плети- 
нецький, архімандрит Печерського монастиря, заклав папірню у маєтках монастиря в 
Радомишлі {Ірушевський М. Історія України-Руси. —  С. 4 0 8 ) .

А.Ф.

М орські походи козаків
Публікується за виданнями: Ірушевський М. Морські походи козаків / /  Крушель- 

ницький А. Руска читанка для другої кляси середних шкіл. —  Львів, 1912. —  С. 2 7 0 — 
276 . Передрук зі стилістичними змінами частини параграфа “Морські походи” за видан
ням: ІрушевськийМ. Ілюстрована історія України. —  К., 1911. —  С. 2 7 0 —2 7 6 . П ере
видання: Крушельницький А. Українська читанка для другої кляси середних шкіл /  З л а 
див І.Копач. —  2-е  змінене вид. —  Львів, 1920. —  С. 217—223; Крушельницький А. 
Ш оста читанка для шостого року науки в єдиній школі; для другої кляси старшої основ
ної школи; для другої кляси середніх шкіл. —  5-е вид. —  К.; Відень; Львів, [1922 ]. —
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С. 3 3 9 —341; також під назвою “Козацькі морські походи” у виданні: КрушельницькийА., 
Копач І  Друга читанка для середних шкіл. —  4-е змінене вид. —  Львів, 1926. —  
С. 7 4 —77; Крушельницький А . На провесні життя. —  Т. 2: Українська читанка для 
другої кляси середніх шкіл. —  Львів, 1929. —  С. 9 0 —93.

с. 365 ..,1 6 1 3 р . козаки два рази  ходили на море У починили великі шкоди в 
турецьких зем лях —  про морські походи козаків до кримського узбережжя 1613 р. та 
розгром турецького флоту в порту Очакова див.: Грушевський М. Історія України-Руси. —  
Т. VII: козацькі часи —  до року 1625. —  К., 1995. —  С. 3 4 4 —345.

Н а весну (1614) вибралися знову на м оре... —  весняний похід козаків 1614 р. не 
вдався через бурю, частина чайок потоплена, а решту захопили турки (Грушевський М. 
Історія України-Руси. —  С. 3 4 6 ).

Н а другий р ік  (1615) козаки вибралися ще більшим походом на 8 0  чайках, не 
більш е не менше, як  на сам Ц аргород... —  про похід див.: ГрушевськийМ . Історія 
України-Руси. —  С. 3 5 2 —353.

с. 366 ...турецька ескадра під проводом ґенуезького адмірала Ц ікалі-баш і... —
про морський похід 1616 р. див.: Грушевський М . Історія України-Руси. —  С. 3 5 6 —357.

А .Ф .

П ро батька козацького Богдана Хмельницького
Публікується за виданнями: Грушевський М. Про батька козацького Богдана Х м е

льницького. —  К., 1909 ( =  Популярна бібліотека “Л ан”. —  №  4 ) . —  9 6  с.; К ., £909. 
—  9 6  с. Передруки: Свобода. —  Джерсі-Сіті, 1919. —  Ч. 90, 93, 96  і далі; Нью-Йорк, 
1967 (фототипічне видання); Тернопіль вечірній. —  Тернопіль, 1991. —  25 березня. —  
С. 7 —8; 1 квітня. —  С. 7—8; 8 квітня. —  С. 7 —8; 15 квітня. —  С. 7 —8; 22  квітня. —  
С. 7 —8; 29  квітня. —  С. 7—8; 6 травня. —  С. 7 —8; 13 травня. —  С. 7 —8; 20  травня. —  
С. 7 —8; 27 травня. —  С. 7 —8; 3 червня. —  С. 7—8; 10 червня. —  С. 7 —8 (передрук за 
виданням 1919 р); Дніпропетровськ, 1993. —  54 с. (передрук за виданням 1909 р.).

с. 367  Хто був у  К иєві і  йш ов від Софійського собору до М ихайлівського  
Золотоверхого монастиря, той бачив цього козака на коні, на високій кам 9яній  
скелі —  йдеться про пам’ятник Богдану Хмельницькому, встановлений у Києві 1888 р. 
(скульптор Михайло Микешин). Постамент у вигляді скелі та огорожу у вигляді ліхтарів 
спроектував і втілив у життя архітектор Володимир Ніколаев. Спочатку задум пам’ятни
ка та постаменту був іншим: кінь Богдана Хмельницького скидав польського шляхтича, 
єврея-орендатора та єзуїта зі скелі, перед якою “малорос”, “червонорос”, білорус та “ве
ликорос” слухали пісню сліпого кобзаря. Але в результаті подальшої дискусії антипольсь- 
кі та антисемітські елементи були усунуті з пам’ятника.

Гей військо —  /  Я к море червоне /  Перед бунчуками, бувало, горить. /  А  яс
новельможний па воронім коні /  Блисне булавою —  море закипить; /  Закипить —  і  
розлилося, /  Степами, ярами; /  Л ихо мліє перед ними!.. —  цитата з поеми Тараса 
Шевченка “Гайдамаки”. Опубл. у виданні: Шевченко 77 Зібрання творів: У 6  т. —  К., 
2003 . —  Т. 1: Поезія 1837—1847. —  С. 4 6 9  (розділ “Свято в Чигирині”).

с. 3 6 8  Буде тобі, козаченьку, три доріж еньки вкупі —  /  Одна —  в  Рим, 
друга  —  в  П ольщ у, третя в  Запорожжя —  змінена цитата з української історичної 
пісні “О й там, у степу, при дорозі”. Оригінальне звучання тексту пісні таке:

“Буде тобі, козаченьку, /  А ж  три доріженьки вкупі —  /  Ідна в Рим, друга в Крим, /  А  
третя в Запорож ж є” (див.: ЧубинскийП.П. Труды этнографическо-статистической экс
педиции в Западно-Русский край. Материалы и исследования. —  С П б, 1874. —  Т . 5. —  
С. 946; Франко I. Козак Плахта. Українська народна пісня, друкована в польській бро
шурі з  р. 1625 / /  Франко /  Твори в 50-ти томах. —  К., 1976. —  Т . 43. —  С. 2 74 ).
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В ін  з  молодості служив на дворі можного польського пана воєводи Данилович 
ча... —  Ян Данилович (1570—1628) —  руський воєвода, белзький, корсунський та 
чигиринський староста; на службі в нього як осадчий, а потім як чигиринський підстарос
та перебував батько Богдана Михайло, осаджував нові поселення, в тому числі й Суботів, 
що став родовим гніздом Хмельницьких. В іншому місці М.Грушевський, оповідаючи 
біографію Богдана Хмельницького перед 1648 р., не згадує про його службу в польського 
магната {ГрушевськийМ . Історія України-Руси. —  К ., 1995. —  Т . VIII. —  Ч. 2. —  
С. 153—155). Сучасні дослідники, біографи Хмельницького не вказують на факт його 
служби при дворі Яна Даниловича, див.: Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмель
ницький. Хроніка життя та діяльності. —  К ., 1994. —  С. 5 2 —53.

Тоді Чигиринщина була на краю хрещ еного світу. Д алі, де тепер Х ер со н
щина, то вже були дикі ялові степи —  територія навколо Чигирина почала активно 
заселятися, осаджуватися новими поселеннями тільки наприкінці X V I—на початку X V II ст. 
Сам Чигирин згадується як поселення у 1512 р., а його локація за магдебурзьким правом 
як міста сталася тільки в 1592 р. (Архив Ю го-Западной России. —  К., 1869. —  4 . 5 .  —  
Т . I: Акты о городах (1 4 3 2 -1 7 9 8 ) .  —  С. 8 2 - 8 9 ) .

с. 369 А  інш им разом Богдан і  сам значного татарського пана ( “м урзу” по - 
татарськи) приловив, придибавш и з  козаками. П ривів до себе на хутір і  держав 
довгенько; держав під вартою кріпкою , але по-приятельськи, і  розсталися потім 
по-приятельськи—  М.Грушевський використовує народні оповіді, які не знаходять під
твердження в історичних джерелах. Проте в історичній літературі висловлюються здога
ди про те, що Хмельницький зміг легко отримати допомогу з боку кримських татар у 
зв ’язку з  налагодженими попередніми зв’язками з перекопським беєм Тугай-беєм. На 
думку Омеляна Пріцака, Тугай-бей познайомився з Богданом Хмельницьким під час 
його перебування у кримському полоні (1 6 2 0 —1622), що згодом відіграло важливу роль 
в укладанні та реалізації українсько-кримського союзу 1648 р. проти Польщі ( Pńtsak О. 
D as erste türkisch-ukrainische Bündniss: 1648 / /  Orients. —  Leyden, 1953. —  ѴЯ. 6. —  
P . 2 6 6 —2 9 8 .) . Також у літературі існує думка про те, що Тугай-бей познайомився з  
Хмельницьким, коли той їздив до Перекопу на переговори про викуп когось із родичів 
Тугай-бея, що попав у полон під час нещасливої для татар битви під Охматовом у 1644 р., 
коли татарське військо, очолюване Тугай-беєм, було розгромлене поляками на чолі з  ко
ронним гетьманом Станіславом Конєцпольським ( Стороженко І.С. Тугай-бей —  побра
тим Богдана /  /  Козацтво. —  К ., 1993. —  №  1. —  С. 3 —14).

с. 370 Я к од Кум ей щ и ни  до Х м ельниччини  /  У  зем лі королівській добра не 
було —  неточна цитата з народної думи про єврейські утиски та погроми; в оригінально
му тексті, записаному в X IX  ст. від кобзарів, було:

“Як од Кумейщини да до Хмельнищини, /  Як од Хмельнищини да до Брянщини, /  
Як од Брянщини да до cero дня, /  Як у землі кралевській да не було добра” (див.: Кулиш П  
Записки о Ю жной Руси. —  С П б, 1856. —  Т. 1. —  С. 56; Исторические песни 
малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М.Драгоманова. —  К., 1875. —
Т . 2. —  С. 2 0 ).

с. 373 . . . I нелепом по ребрах торкає: “Е х  ляхи  ви, ляхи, мостивіїпани! /  Хотя 
ви  од нас клю чі поодбирали і  стали над нашими домами господарями —  /  Хотя б  
ви  на наш у кумпанію не находж али... —  цитата з думи “Білоцерківський мир і нове 
повстання”. Опубл. у виданні: Кулиш П  Записки о Ю жной Руси. —  С П б, 1856. —  
Т . 1. —  С. 51; див. також: Українські народні думи та історичні пісні /  Упор. П.Павлій, 
М .Родіна, М.Стельмах. —  К., 1955. —  С. 118.

с. 374 ...Кума мого Х м ельницького живцем узяв, /  Ляхам, мостивим панам, 
до р ук  подав... ” —  цитата з  “Думи про Хмельницького та Барабаша”. Опубл. у видан
ні: Цертелев Н. Опыт собрания старинных малороссийских песней. —  С П б, 1819. —

ідМ . Грушевський. Т-9
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С. 41; див. також: Українські народні думи та історичні пісні /  Упор. П.Павлій, М .Родіна, 
М.Стельмах. —  К ., 1955. —  С. 96 .

с. 375 ....Д о города Черкаського, до паніБарабаш евоїприбуват и, /  К оролев- 
ські листи до р ук  добре приймати"... —  цитата з  “Думи про Хмельницького та Бара
баша”. Опубл. у виданні: Цертелев Н . Опыт собрания старинных малороссийских пес
ней. —  С П б, 1819. —  С. 41; див. також: Українські народні думи та історичні пісні /  
Упор. П.Павлій, М .Родіна, М.Стельмах. —  К ., 1955. —  С. 96 .

с. 3 76  Тепер послав він  до К рим у своїх лю дей до батька того бранця, м урзи  
татарського, щ об приїхав до нього, а в ін  йому сина видасть без викупу і  без 
обміну; казав своїм людям перед тим батьком присягнути, що Х м ельницький н і
чого злого йому не вчинить або й  закладнів лишити для безпеки  —  див. коментар до 
С.369.

с. 377 Було це скоро по Водохрещ ах р о ку 16 4 8 —  тобто після 6 січня за старим 
стилем.

...Г ей у  л у з і червона калина похилилася, /  Чогось наша славна Україна засму
тилася. /  А  ми тую червону калину та піднімемо, /  А  ми ж свою славну Україну 
розвеселимо!—  цитата з  української народної пісні “Розлилися круті бережечки”. Опубл. 
у виданні: Українські народні думи та історичні пісні /  Упор. П.Павлій, М .Родіна, 
М.Стельмах. —  К ., 1955. —  С. 48. У часи Першої світової війни в переробленому 
вигляді чотири останні рядки використали як основу для нової відомої пісні, що стала 
гімном Українських січових стрільців, символом майбутнього національного відроджен
ня, див.: ЧерепанинМ. Музична культура Галичини: друга половина X I X —перша поло
вина X X  СТ. —  К ., 1997. —  С. 323.

с. 3 8 0  ...Л ях ів , мостивих панів, у  пень рубали, /  К ров їх  лядську у  по лі з  
жовтим піском мішали, /  В ір и  своєї християнської у  поругу на вічн і часи не 
подали", —  оповідає стара дума —  цитата з “Думи про Хмельницького та Бараба
ша”. Опубл. у виданні: Цертелев Н  Опыт собрания старинных малороссийских песней. —  
С П б, 1819. —  С. 41; див. також: Українські народні думи та історичні пісні /  Упор. 
П.Павлій, М .Родіна, М.Стельмах. —  К., 1955. —  С. 96 .

с. 382  ...Іж ит ньоїсоломахи з  тузлуком уживати! /  Х іба  велю  тебе кримсько
м у хану дати, /  Щ об навчили тебе кримські нагаї сирої кобилини жувати!.. "  —  
цитата з  української народної думи “Перемога Корсунська”. Опубл. у виданні: Українсь
кі народні думи. Тексти /  Упор. В.М.Гацак. —  К., 1972. —  С. 278 .

Ой, той то Х м ельницький, що ляхів рубає. /  Чи не той то хм іль, що у  пиві 
кисне!  /  О й, той то Х м ельницький, що ляш еньків тисне —  цитата з “Думи про 
Хмельницького та Барабаша”. Опубл. у виданні: Цертелев Н. Опыт собрания старин
ных малороссийских песней. —  С П б, 1819. —  С. 43; див. також: Українські народні 
думи та історичні пісні /  Упор. П.Павлій, М .Родіна, М.Стельмах. —  К ., 1955. —  С. 92.

с. 3 8 4  ...Н і в  кишеню сховати, /  А ле  ж доведеться Хм ельницького козакам  
на срач, на балаки покидати!" —  цитата з української народної думи “Втеча шляхти з 
України”. Опубл. у виданні: Исторические песни малорусского народа с объяснениями 
Вл. Антоновича и М.Драгоманова. —  К., 1875. —  Т. II. —  С. 48; див. також: Нудьга Г. 
Думи. Поетичний епос України. —  К ., 1969. —  С. 224 .

с. 3 85  А рхідиякон П авло з  С ирії, що переїздив через Україну за Х м ельниць
кого, дивувався, як  розвинулося й  покращало українське життя за той час, як  
Україна позбулася поляків —  йдеться про Павла Алепського (Халебського) —  сирій
ця, автора записок про подорож на схід Європи в 1653—1656 рр., здійснену ним разом із 
батьком, антіохійським патріархом Макарієм, див.: Антонович В .Б . Описание архидиа
коном Павлом Алеппским путешествия антиохийского патриарха Макария в Россию в 
1653 г. / /  Чтения в историческом обществе Нестора-летописца. —  К., 1899. —  Т. 13. —
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Отд. 1. —  С. 161—163; Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в 
половине X V II века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским /  Пер. 
Г.Муркос. —  М ., 1896—1900. —  Т . 1—5; Kowalska М . Ukraina w połowie X V II wieku w 
relacji arabskiego podróżnika Pawła, syna Makarego z Ałeppo. —  Warszawa, 1986; Халебсь- 
кий П . З  подорожніх записок /  Пер. Я.Полотнюк / /  Київська старовина. —  К .,
1995. —  №  4. —  С. 4 5 - 5 2 .

Та не буде лучче, ой не буде краще, /  Я к у  нас на В країні, /  Та немає жида, 
та немає ляха, /  Немає у н ії—  цитата з української народної пісні “Та не буде лучче, та 
не буде краще, як у нас на Вкраїні”. Опубл. у виданні: Українська народна творчість: 
історичні пісні /  Упор. І.П.Березовський, М .С .Родіна, В .І.Хоменко. —  К., 1961. —  
С. 195.

с. 3 8 6  ...П о  Костяную могилу. /  Я к не схотіли, збунтували f  Та й  утеряли 
В країну  —  цитата з української народної пісні “Гей, не дивуйте, добрії люди”. Опубл. у 
виданні: Українські народні думи та історичні пісні /  Упор. П.Павлій, М .Родіна, 
М.Стельмах. —  К ., 1955. —  С. 584.

с. 3 8 9  Тоді не оден козак за Х м ельницького Бога просив, /  Щ о не о ден  
панський жупан зносив —  цитата з  думи про єврейські утиски та погроми. Опубл. у 
виданні: Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и 
М.Драгоманова. —  К ., 1875. —  Т. II. —  С. 20 , див. також: Франко І  Студії над 
українськими народними піснями. Хмельниччина (думи, пісні та вірші) / /  Франко І. 
Твори в 50-ти томах. —  К., 1976. —  Т . 43. —  С. 184.

с. 3 9 0  Вваж али то чудом, що Х м ельницький приступом міста не здобув; 
казали, що то святий Я н  з  Д ук л і оборонив місто од козаків і  татар, і  на другий р ік  
міщ ани поставили иа честь того чуда пам 'ятку: стовп з  статуєю св. Я на, що й  
тепер стоїть —  Я н  з  Д уклі (1414—1484) —  монах-францисканець, у 6 0  років пере
йшов до новоутвореного ордену бернардинців, проповідник, перебував у  католицьких мо
настирях в Кросно, Львові; після смерті похований у львівському монастирі бернардин
ців св. Андрія. У 1733 р. був оголошений благословенним, після довгого беатифікаційного 
процесу був канонізований у 1997 р. З  його іменем пов’язана легенда, ніби він причини
вся до збереження Львова під час облоги 1648 р. (див.: Kubala L, Obleżenie Lwowa w 
г. 1648 / /  Przewodnik Naukowy i Literacki. —  Lwów, 1877. —  R. V . —  S. 5 7 7 —6 0 2 ).  
Після Другої світової війни статуя св. Яна з Дуклі була знята з п’єдесталу перед бернар
динським монастирем.

Нарешті перед П илипівським  лущ енням ... —  перед днем св. Пилипа 17 (2 7 )  
листопада, коли християни їдять скоромну їж у перед різдвяним постом, що тривав з  18 
(2 8 )  листопада по 25 грудня (6  січня).

с. 391 ...У чини ж, Боже, усім  нам гоже, аби булавою  /  Військо було славне, 
всьому світу явне за його головою. /  ( Старинна вірша на честь Хм ельницького) —
цитата з “Пісні про Миколая Потоцького і козацькі перемоги”. Опубл. у виданні: Укра
їнська література X V II ст. Синкретична писемність, поезія, драматургія, белетристика /  
Упор. В.Крекотень. —  К., 1987. —  С. 279 .

с. 3 9 4  Нуте, козаки, у  скоки, /  Заберемося під боки, /  Заж енім ляш ка, 
вражого сина, /  Аж  за той Д унай глибокий! —  М.Грушевський взяв ці слова з  “Пісні 
про Перебийноса”. Опубл. у виданні: Исторические песни малорусского народа с объяс
нениями Вл. Антоновича и М.Драгоманова. —  К ., 1875. —  Т. II. —  С. 39, 41. В іншо
му місці він вважав, що під іменем “Перебийноса” виведено відомого козацького провід
ника Максима Кривоноса (Грушевський М\ Історія України-Руси. —  К ., 1995. —  
Т . VIII. —  Ч. 3. —  С. 45 ).

с. 3 9 7  Бодай тебе, Х м ельниченьку, перва куля не минула, /  Щ о велів О рді 
брати д івки  й  молодиці! —  цитата з думи про Хмельницького, див.: Исторические
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песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М.Драгоманова. —  К., 
1875. —  Т . II. —  С. 116. Ц і слова Грушевський широко використовував у своїх працях 
( Грушевський Л/. Історія України-Руси. —  К ., 1995. —  Т . VIII. —  Ч . —  С. 2 2 4 ) .  
Втім, мотив цієї думи міг стосуватися Юрка Хмельниченка, який, за словами Пантелей
мона Куліша, “поїде буде до Турка да й продасть один, другий город або село”. Однак 
Грушевський відносив забирання ясиру татарами на Волині до часу укладання Зборівсь- 
кої угоди (Там само).

с. 3 9 9  ...В  той час була честь, слава, військовая справа! /  Сама себе на сміх не 
давала, /  Неприятеля під ноги топтала —  цитата з української народної думи “П охід  
у Молдавію”. Опубл. у виданні: Цертелев Н. Опыт собрания старинных малороссийс
ких песней. —  С П б, 1819. —  С. 41. Ці слова з думи спопуляризував Пантелеймон 
Куліш у романі “Чорна Рада”, вклавши її у прозовій формі в уста головного героя Кирила 
Тура (див.: Куліш П. Твори в двох томах. —  К., 1989. —  Т. 2. —  С. 61).

...К р уг містечка Берестечка на чотири м и лі/  М ене славні запорож ці трупом 
своїм вк р и ли 99—  цитата з поезії Тараса Шевченка “Ой чого ти почорніло”. Опубл. у 
виданні: Ш евченко Т. Ой чого ти почорніло /  /  Зібрання творів: У 6  т. —  К ., 2003 . —  
Т . 2: Поезія 1847—1861. —  С. 143.

с. 4 0 2  . ..  Та не велів великої стаціївимишляти. /  То ще ж то ляхи , мостивії 
пани, /  по козаках і  по мужиках поставали /  Та великую  стацію вим иш ляли... —
цитата з української народної пісні “Білоцерківський мир і нове повстання”. Опубл. у 
виданні: Кулиш П, Записки о Ю жной Руси. —  С П б, 1856. —  Т . 1. —  С. 51; див. 
також: Українські народні думи та історичні пісні /  Упор. П .П авлій, М .Р одіна, 
М . Стельмах. —  К ., 1955. —  С. 118.

...Я к  дасть Бог, що прийде весна-красна —  /  Буде наша вся голота рясна! . . 99—  
цитата з  української народної пісні “Білоцерківський мир і нове повстання”. Опубл. у 
виданні: Кулиш  /7. Записки о Ю жной Руси. —  С П б, 1856. —  Т . 1. —  С. 51; див. 
також: Українські народні думи та історичні пісні /  Упор. П.Павлій, М .Родіна, М .Стель
мах. —  К ., 1955. —  С. 118.

с. 4 0 3  Стоїть в  селі Суботові на горі високій  /  Домовина України, широка, 
глибока. /  Ото церква Богданова: там-то він  молився, /  Щ об москаль добром і  
лихом  з  козаком ділився... —  цитата з  поеми Кобзаря “Великий льох”, див.: Ш евчен
ко Т. Великий льох (містерія) / /  Зібрання творів: У 6 т. —  К ., 2003 . —  Т . 1: Поезія 
1837—1847. —  С. 3 27 ).

с. 4 0 7  О й біда чайці, чайці-небозі, /  Щ о вивела діток при  битій дорозі... —
цитата з української народної пісні “Ой біда чайці, чайці-небозі”, яку приписують за 
анонімним автором “Історії русів” перу гетьмана Івана Мазепи,^ив.: Оглоблин О. Геть
ман Іван М азепа та його доба /  /  Записки Н Т Ш . —  Нью Иорк; Париж; Торонто, 
I9 6 0 . —  С. 157.

с. 412  Заж урилася Х м ельницького сідая голова, /  Щ о при  йому н і сотників, 
н і полковників нема: /  Час приходить умирати. /  Н іком у поради дати... —  цитата 
з  “Думи про смерть Богдана Хмельницького”. М.Грушевський у “Історії України-Руси” 
(К ., 1997. —  Т. IX . —  Кн. 2. —  С. 1370—1373) подав цю думу повністю у двох реда
кціях, записаних М.Цертелєвим та А.Метлинським (див.: Цертелев Н  Опыт собрания 
старинных малороссийских песней. —  С П б., 1819. —  С. 4 4 —47; М етлинскийА. Н а
родные южнорусские песни. —  К ., 1854). Він вважав її важливим джерелом про смерть 
Хмельницького та мотиви обрання його сина Юрія на гетьманство. М.Грушевський ви
словив здогад, що ця дума могла бути “офіційною інформаційною п’єсою, реляцією, пу
щеною в маси для відповідного її освідомлення” (Там само. —  С. 1373).

с. 415  ...Оттоді-то козаки добре дбали: бунчук, булаву покладали, /  Ю рася 
Хм ельниченка на гетьманство настановляли; /  Тоді із  ріж них пищ аль погримали,
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Хм ельниченка гетьманом поздоровляли  —  цитата з “Думи про смерть Богдана Х м е
льницького”, перше видання: Цертелев Н. Опыт собрания старинных малороссийских 
песней. —  С П б., 1819. —  С. 44. Див. також: ГрушевськийМ . Історія України-Руси. —  
К., 1997. —  Т. IX . —  Кн. 2. —  С. 1373.

с. 4 1 6  То не чорні хмари ясне сойце заступали, /  Н е буйнії вітри в  темнім л у з і 
буш ували, /  К озаки Хм ельницького ховали, /  Батька свого оплакали —  цитата з  
варіанта “Думи про смерть Богдана Хмельницького”, див. перше видання: Цертелев Н. 
Опыт собрания старинных малороссийских песней. —  С П б, 1819. —  С. 44 . Грушевсь
кий подає аналіз цього фрагмента пісні, вважаючи його витвором сучасника епохи ро
мантизму на початку X IX  ст. “Але як справедливо було одмічено ( Грушевська К. П еред
мова / /  Українські народні думи. —  С. 101), якраз не автентичні, народні твори, а скла
дені в духу романтичного відродження підробки під народню поезію знаходили найвишчу 
оцінку в літературі, і процитована строфа таки більше підходить під ходячу романтику 
другого десятиліття X IX  віку, ніж під справжній думовий стиль” {ГрушевськийМ. Істо
рія України-£уси. —  К ., 1997. —  Т . IX . —  Кн. 2. —  С. 1474).

с. 417  Й ого слава козацька, молодецька не вмре, не поляже, /  Та буде вона 
славна поміж друзями-молодцями  /  О днині й  довіку! —  цитата з  “Думи про смерть 
Богдана Хмельницького”. Опубл. у виданні: Исторические песни малорусского народа с 
объяснениями Вл. Антоновича и М.Драгоманова. —  К ., 1875. —  Т. II. —  С. 29 .

М .К .



СПИСОК Ц И ТО В А Н И Х  ДЖ ЕРЕЛ ТА  ЛІТЕРАТУРИ

І. Джерела
Автобіографія —  Михайло Петрович Драгоманов 1841—1895. Єго юбилей, смерть, 

автобіографія і спис творів /  Зладив і видав М .Павлик. —  Львів, 1896.
Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. —  СП б, 1862. —  Т. III; 

1864. —  Т. IV; 1875. —  Т. VIII; 1878. —  Т. X; 1879. —  Т. XI; VII, IX, X IV ,
Архив Юго-Западной России. —  К., 1908. —  Ч. III. —  Т. VI.
Бантыш-Каменский Д .Н . Источники малороссийской истории /  И зд. О .Бодянс

кий. —  М ., 1858. —  Ч. I—II.
Бучинський —  Переписка Михайла Драгоманова з Мелитоном Бучинським. 1871— 

1877 /  Зладив М.Павлик. —  Львів, 1910 (=  Збірник філологічної секції Наукового това
риства ім. Шевченка. —  Т. XIII).

Величко С. Летопись событий в Юго-Западной России в XVII веке. —  К., 1848. —
Т. 1.

Вперед —  Листи Михайла Драгоманова до редакторів російського соціально-револю
ційного видання “Вперед” (1876—1878). З  архіву “Впереда” /  Зладив і видав М .Павлик. —  
Львів, 1910.

Депутатские наказы и всеподданейшие челобитья от шляхетства Малороссийской губер
нии /  И зд. В.Сергеевич / /  Сборник императорского Русского исторического общества. —
С П б, 1889. —  Т. 68.

Драгоманова “Переписка” —  Михайло Петрович Драгоманов. Переписка /  Зібрав і 
зладив М.Павлик. —  Львів, 1901. —  Т. І (єдиний).

И з бумаг О.М.Бодянского. Два частных польских письма во время воссоединения 
Малороссии (1654) /  Публ. А.Титова / /  Русский Архив. —  1893. —  Кн. 4. —  С. 416— 
417.

Наставление выборному от Малороссийской коллегии в комиссию о сочинении проекта 
нового уложения г. коллежскому советнику и члену той коллегии, Дмитрию Наталину, и 
возражение депутата Григория на ее наставления. —  М ., 1858.

Наставление, данное графу Петру Румянцеву, при назначении его малороссийским ге
нерал-губернатором, с собственноручными прибавлениями Екатерины II / /  Сборник импе
раторского Русского исторического общества. —  СПб, 1871. —  Т. 7.

Павлик —  Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876—1895). —  
Львів; Чернівці, 1910-1912. —  Т. II—VIII.

Письма А.И.Подолинского, 1884 года / /  Русская старина. —  М., 1886. —  Т. 51. —  
С. 1 9 5 -2 0 2 .

Подолинский Андрей Иванович. Собрание неизданных его стихотворений, 1830— 
1884 гг. / /  Русская старина. —  М ., 1885. —  Т. 45. —  С. 71—118.

Полное собрание законов Российской империи. —  СП б, 1830. —  Т. I: 1649—1675.
Русская историческая библиотека. —  М., 1880. —  Т. 6: Памятники древнерусского 

канонического права.
Собрание государственных грамот и договоров. —  М., 1822. —  Т. III.
Спомини —  Австро-руські спомини (1867—1877) М.Драгоманова /  Літературно-нау

кова бібліотека /  Накладом Івана Франка. —  Львів, 1889—1893. —  Ч. 1—5.
Франко —  М.Драгоманів. Листи до Ів.Франка і інших /  Видав Іван Франко. —  

Львів, 1906. —  Т. 1 :1881 -1886; 1908. —  Т. 2 :1 8 8 7 -1 8 9 5 .
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Annales Ecclesiastici —  Annales ecclesiastici ab anno 1198, ubi desinit /  Cardinalis Baronius, 
autore Odorico Raynaldo congregationis oratorii presbytero; accedunt in hac editione notae 
chronoiogicac, criticae, historicae, quibus Raynaldi annales illustrantur, supplentur, emendatur, auctore 
Joanne Dominico Mansi lucensi congregationis matris Dei. —  Lucae, 1747—1756. —  ѴЫ. I— 
X V .

Relacya Makarego Krynickiego, czemca z monastem Peczarskiego, który wyszedł z Kijowa 
dnia 15-go Januaryi według starego Kalendarza /  /  Чтения в императорском Обществе истории 
и древностей российских. —  М., 1861. —  Кн. III. —  Июль—сентябрь. —  Разд. V: Смесь. —  
С. 5 - 8 .

II. Література
Антонович В. [рец. на:] Буцинский П. О  Богдане Хмельницком / /  Киевская стари

на. —  К., 1883. —  Кн. 2. —  С. 4 1 7 -4 2 8 .
Антонович В.Б. Монографии по истории Юго-Западной России. —  К., 1885. —  Т. 1.
[Анонім\. З  історії київської української громади /  /  Записки Наукового товариства ім. 

Шевченка. —  Львів, 1913. —  Т. 116. —  С. 177—189.
[Анонім]. Історичний очерк розвою Товариства академічного “Дружний Лихвар” опіс

ля “Академічне брацтво” від часу его заснованя себто 21 цьвітня 1871 р. по Загальні Збори  
Товариства з дня 1 падол[иста] 1885 / /  Записки Н Т Ш . —  Львів, 1903. —  Т. 55. —  
Miscellanea. —  С. 4 —26.

БагалейД. Очерки из истории колонизации степной Украины Московского государст
ва. —  М ., 1887.

Богучарский [Яковлев] В. И з истории политической борьбы в 70-ых и 80-ых годах. 
Партия “Народной воли”, ее происхождение, судьбы и гибель. —  М ., 1912.

Богучарский В. В заключение полемики / /  Русская мысль. —  М., 1913. —  Вып. II. —  
С. 125-131.

Богучарский В.Я. Земский союз или Священная дружина /  /  Русская мысль. —  М ., 
1912. —  Вып. III. —  С. 7 4 -1 2 0 .

Буцинский П. О  Богдане Хмельницком. —  Харьков, 1882.
БучинськийБ. Початки політичної карієри Остафія Дашковича / /  Записки Н Т Ш . —  

Львів, 1913. —  Т. 113. —  С. 2 3 - 4 3 .
Василенко Н. Очерки по истории Западной Руси и Украины. —  К., 1916.
Волк-Карачевский В.В. Борьба Польши с казачеством во второй половине X V II и 

начале XVIII в. —  К., 1899.
Герасимчук В. Виговщина і Гадяцький трактат / /  Записки Н Т Ш . —  Львів, 1909. —  

Т. 87 .—  С. 5 - 3 4 ;  Т. 88. —  С. 2 3 -4 0 ;  Т. 89. —  С. 4 6 -7 1 .
Герасимчук В. Виговщина й Гадяцький трактат / /  Записки Н Т Ш . —  Львів, 1909, —  

Т. 87. —  С. 5 - 3 6 ;  Т. 88. —  С. 2 3 -5 0 ;  Т. 89 . —  С. 4 6 - 9 0 .
Голубев С. 77 Киевский митрополит Пётр Могила и его сподвижники. —  К., 1883. —  Т. 1.
Градовский А .Д . Начало русского государственного права. —  СП б, 1875. —  Т. 1.
Громада. Українська збірка, впорядкована М.Драгомановим. —  Женева, 1878— 

1882. — Т. 1 -Ѵ .
Грушевский М. История украинского казачества. —  К., 1913. —  Т. 1; 1914. —  Т. 2.
Грушевський М. Виговський і Мазепа /  /  Літературно-науковий вістник. —  Львів,

1909. —  Кн. 46. —  С. 4 1 7 -4 2 8 .
Грушевський М. Д о історії Острянинової еміграції. Пострижения вдови Острянина у 

Москві /  /  Записки Українського наукового товариства у Київі. —  К., 1914. —  Кн. XIII. —  
С. 4 5 - 4 8 .
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Грушевський М. Ілюстрована історія України. —  К.; Львів, 1913.
Грушевський М. Історія України-Руси. —  Львів, 1900. —  Т. III; 1903. —  Т. IV; 

1905. —  Т. V; К.; Львів, 1907 —  Т. VI; 1909. —  Т. VII; 1913. —  Т. VIII. —  Ч. 1; 1916. —  
Т. VIII. —  Ч. 2.

Грушевський М, Пам’яті М.П.Драгоманова. Двадцятилітні роковини смерті. Драго
манов в політичнім і національнім розвитку українства /  /  Борітеся —  Поборете! —  Відень, 
1920. —  №  5. —  Грудень. —  С. 1 -15 .

Грушевський М . Український рух на Схід. Розселення за московською границею до
1648 р. / /  Україна. —  К., 1914. —  Кн. І. —  С. 2 0 - 5 3 .

ДейчЛ. М .П .Драгоманов в изгнании / /  Вестник Европы. —  СПб, 1913. —  Вып. X . —  
С. 2 0 1 -2 2 6 .

Драгоманов М. Чудацькі думки (Листи на увагу мудрим людям через редакцію “Наро
да”) / /  Народ. —  Львів, 1891. —  №  7 - 1 4 ,1 7 - 1 8 ,  2 0 - 2 4 .

Драгоманов М. Историческая Польша и великорусская демократия. —  Женева, 1881— 
1882.

Драгоманов М. Коли битись, то не миритись /  /  Листок “Громади”. —■ Женева, 1878. —  
№  1.

Драгоманов М. Листи на Наддніпрянську Україну. —  Коломия, 1894.
Драгоманов М. Малоруський інтернаціоналізм / /  Драгоманов М. Вибрані твори: 

В 2 т. —  Прага, 1937. —  Т. 1 (посмертне видання).
Драгоманов М. Нові українські пісні про громадські справи (1764—1880). —  Женева, 

1881.
Драгоманов М\ Переднє слово / /  Громада. —  Женева, 1878. —  Т. І. —  С. 3 —101. 
Драгоманов М. Пропащий час. Українці під Московським царством 1654—1876 /  Вид. 

М .Павлик. —  Львів, 1909.
Драгоманов М. Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і 

письменство /  Упор. М .Павлик. —  Львів, 1899—1907. —  Т. 1—4 ( =  Збірник філологічної 
секції Н Т Ш . —  Т. 2, 3, 7 ,1 0 ).

Дьяконов М. Очерки общественного и государственного строя древней Руси (до конца 
X V II века). —  Юрьев, 1907. —  Т. 1.

Ефименко А , Двенадцать пунктов Вельяминова /  /  Киевская старина. —  К., 1888. —  
№  10. —  С. 1 6 2 -1 8 2 .

Ефименко А . Южная Русь: очерки, исследования и заметки. —  СПб, 1905. —  Т. I—II. 
Ефремов С. И з истории возрождения Галичины / /  Голос минувшего. —  М ., 1915. —  

№  2. —  С. 5 -3 3 ;  №  4. —  С .75—107; №  9. —  С. 6 6 -1 0 4 .
Ефремов С. О  том, что было и чего не было / /  Укринская жизнь. —  М ., 1915. —  

Вып. X .
Записки Н Т Ш  —  Записки Наукового товариства ім. Шевченка (Львів).
Зибєр Н. Рикардо и К. Маркс в их общественно-экономических исследованиях. —

С П б, 1885.
Каблиц-Ю зов И.И. Интеллигенция и народ в общественной жизни России. —  СП б,

1896.
Качала С. Політика русинів / /  Правда. —  Львів, 1874. —  Кн. 3.
Киевский С. Последний из поэтов Пушкинской плеяды / /  Русский вестник. —  М ., 

1886.
КизеветтсрА. Земский союз или Священная дружина? / /  Русские ведомости. —  М.,

1912. —  22.IV .
КистяковскийБ. М.П.Драгоманов. Его политические взгляды, литературная деятель-
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ность и жизнь /  /  Драгоманов М .П . Политические сочинения. —  Т. 1. Центр и окраины. —
М ., 1908. —  С. IX —L X X V II.

КистяковскийБ. Орган “Земского союза” “Вольное слово” и легенды о нем. К истории 
междупартийных отношений в России / /  Русская мысль. —  М ., 1912. —  Вып. X I. —  
С. 4 7 -1 0 3 .

Кистяковский Б. Страницы прошлого. К истории конституционного движения в Рос
сии. —  М ., 1912.

Кореспонденція Маркса і Енгельса —  Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und 
Karl Marx: 1844 bis 1883 /  Herausgegeben von A.Bebel und Ed. Bernstein. —  Stuttgart, 1913. —  
Bd. I - I V .

Коркунов H .M . Русское государственное право. —  СП б, 1901. —  4-е изд. —  Т. 1. 
Костомаров Н. Павел Полуботок / /  Русская старина. —  М., 1876. —  №  3. —  

С. 5 0 0 -5 2 5 .
Костомаров Н. Богдан Хмельницкий / /  Костомаров Н .И. Исторические монографии 

и исследования. —  СПб, 1904. —  Кн. 4. —  Т. IX —XI.
КостомаровН. Руина: гетманства Бруховецкого, Многогрешного и Самойловича 1663— 

1687 гг. —  СПб, 1882.
Костомаров Н. Исторические монографии и исследования. —  С П б, 1872—1889. —  

1-е изд. —  Т. 1—20.
КрипякевичІ. Козаччина і Баторієві вольности / /  Жерела до історії України-Руси. —

Львів, 1908. —  Т. VIII. —  С. 1 - 4 6 .
Лазаревский А . Павел Полуботок, очерк из истории Малороссии XVIII в. / /  Русский 

архив. —  М ., 1880. —  Кн. I. —  С. 137—209.
Лакиер А .Б . История титула государей России / /  Журнал Министерства народного 

просвещения. —  СП б, 1847. —  №  10—11. Окремою відбиткою: СП б, 1847.
Липинський В. Генерал артилерії Великого князівства Руського. З  архіва Немиричів /  /  

Записки Н Т Ш . —  Львів, 1909. —  Т. 87. —  С. 3 7 - 4 7 .
Маркевич Н. История Малороссии. —  М., 1842. —  Т. III.
Миллер О.Ф. А.И.Подолинский, *}* 4-го января 1886 года. Некролог. / /  Русская 

старина. —  М ., 1886. —  Т. 49. —  С. 513—516.
Михайло Петрович Драгоманов /  Зладив і видав М .Павлик. —  Львів, 1896. 
МодзалевскийВ. Павел Леонтьевич Полуботок / /  Русский биографический словарь. —  

С П б, 1910. —  Т. 14: Плавильщиков —  Примо. —  С. 4 2 9 —446.
Мякотин В. Очерки социальной истории Малороссии / /  Русское богатство. —  М.,

1912. —  №  9 -1 2 ;  1913. —  №  9 -1 2 ;  1914. —  №  9; 1915. —  №  1, 3, 5, 7, 8, И; 1916. —
№  6- 12.

Навроцький В. Нагінка за соціялістами і польська преса /  /  Правда. —  Львів, 1874. —  
Ч. XIII.

Нечуй-Левицький І. Український гетьман Богдан Хмельницький і козаччина. —  Львів,
1878.

Нольде Б.Э., бар. Очерки русского государственного права. —  С П б, 1911. 
0[кунев]ський Я. Пам’яті Остапа Терлецького /  /  Літературно-науковий вістник. —  

Львів, 1902. —  Т. X X . —  С. 1 6 7 -1 7 5 .
Подолинський С. Життя і здоров’я людей на Україні. —  Женева, 1878. 
[Подолинський С .] Липський. Про хліборобство. Як де земля упорядкована і як би 

слід її держати, під іменем. —  Женева, 1877.
Подолинський С. Ремесла й фабрики на Україні. —  Женева, 1880.
Покровский М .Н ., при участии Н.М . Никольского, В.Н.Сторожева. Русская история 

с древнейших времен. —  М., 1911. —  Т. III.
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Прибылен А . О  “Вольном слове” и роли в нем Мальшинского /  /  Русское богатство. —  
М ., 1913. —  Вып. III. —  С. 211-216 .

РоэенфельдИ  Присоединение Малороссии к России 1654—1793. —  Петроград, 1915. 
Романович-Славотинский А . Система русского государственного права в его историко

догматическом развитии. —  К., 1886. —  Ч. I.
Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского права. —  2-е изд. —

С П б, 1899.
СлабченкоМ. Щ е до історії устрою Гетьманщини XVII—XVIII ст. /  /  Записки Н ТШ . —  

Львів, 1913. —  Т. 116. —  С. 7 0 -7 1 .
Соловьев С. История России с древнейших времен. —  СПб, 1896. —  Кн. 2 . ---Т. X .
Срезневский И, Запорожская старина. —  Харьков, 1835. —  Т. II. —  Кн. 2. 
Стадник М. Гадяцька унія /  /  Записки Українського наукового товариства в Київі. —  

К., 1910-1911. —  Кн. 7 - 8 .
Стороженко А . Стефан Баторий и днепровские казаки: Исследования, памятники, до

кументы и заметки. —  К., 1904.
Терлецький О. Галицько-руське письменство 1848—1865 років на тлі тогочасних суспі

льно-політичних змагань галицько-руської інтелігенції. —  Львів, 1903.
Терлецький О. Згадка про жите Володимира Навроцкого /  /  Творы Володимира Н а

вроцкого. —  Т. І. —  Львів, 1885. —  С. I—XLVIII.
Терлецький О. Москвофіли й народовці в 70-х роках. —  Львів, 1902 (=  Терлецький О. 

Галицько-руський нарід і галицько-руські народовці /  /  Правда. —  1874 . —  №  17).
Терлецький Ом. Козаки на Білій Руси в 1654—1655 рр. /  /  Записки Н Т Ш . —  Львів, 

1897. —  Т. 14. —  С. 1 -3 0 .
Франко /. П ять листів Остапа Терлецького / /  Січ: Альманах в пам’ять 40-х  роковин 

заснування товариства “Січ” у Відні. —  Львів, 1908. —  С. 112—121.
Франко І.Я. Др. О.Терлецький: спомини й матеріали / /  Записки Н Т Ш . —  Львів,

1902. —  Т. 50. —  С. 1 - 6 4 .
Целевич О. Причинки до зносин Петра Дорошенка з Польщею в 1670—1672 р. / /  

Записки Н Т Ш . —  Львів, 1898. —  Т. 25. —  С. 1 -2 6 .
Шаповал М. Соціялістичні погляди М.П.Драгоманова / /  Борітеся —  Поборете! —  

Відень, 1920. —  №  5. —  Грудень. —  С. 15—36.
Шафранов П А . О  статьях Б.Хмельницкого / /  Киевская старина. —  К., 1889. —  

Т. X X V II. —  Октябрь-ноябрь. —  С. 3 8 8 —389.
[Шульгин Я .] Я .Ш . Павел Полуботок, полковник черниговский: 1705—1724 гг. / /  

Киевская старина. —  К., 1890. —  №  12. —  С. 522—538.
Эварницкий Д . История запорожских Козаков. —  СПб, 1892. —  Т. I.

Dragomanov М . Le tyrannicide en Russie et Taction de Г Europe Occidentale. —  Geneve, 
1881.

Jabłonowski A . Histoiya Rusi południowej do upadku Rzeczypospolitej Polskiej. —  Kraków, 1912. 
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А
А .Ф . — див. Фелошок А.
Абрамович Д.І., вч. 489  
Авсеенко В., гром, діяч 437 
Австралія 489
Австрійська Русь —  див. Іздичина 
Австрія (Австрійська імперія, Австро-Угорська 

імперія, Австро-Угорщина) 90 ,95 ,132 ,140— 
1 4 1 ,1 4 8 ,2 0 4 ,2 3 4 ,2 3 8 ,3 2 1 ,3 2 7 -3 2 8 ,3 4 3 , 
4 5 2 -4 3 3 , 483, 4 8 6 ,4 9 0  

Ададуров В., вч. 526 
Адамович О., вч. 489  
Азія 513,341  
Азов, м. 253
Азовське море 274,358, 366
Аксельрод И., гром, діяч 172, 185—188, 457—

Алексій, диякон 67
Алепський (Павло архідиякон, Халебський) Па

вло, мандрівник 245, 385, 538—539 
Алешо О ., вч. 462, 473, 475 
Алжир 106,179  
Алісов, гром, діяч 189 
Алкан-баша, військовий 226  
Алфер’єв Іван, окольничий 59 
Альмаса, король камських болгар 527 
Америка XII, XXII, 195, 343 
Амур, р. 358
Анастасія, дочка Ярослава Мудрого 532 
Анатолія 225 
Англія 177, 447 
Андреян, протопоп 65 
Андрих (Олдржих), чеський кн. 338 
Андрієвич Каленик, гетьман 252 
Андрієвський О., вч. 167 
Андрій І, угорський король 532 
Андрій, герой брошури 100,121,125—127 
Андрохович А., вч. 484  
Андрусяк М., вч. XIV, 420, 508, 526 
Анна, дочка Ярослава Мудрого 531 
Анна Іванівна, імператриця 29 
Анна, сестра візантійських імператорів Василя II 

та Костянтина, VIII, 352, 330-531  
Антоній, св. 68
Антонович В., вч. X , 8 9 —90, 95—96,103 ,193 , 

1 9 5 ,1 9 7 ,2 0 1 ,2 4 6 ,3 3 3 -3 3 4 ,4 3 6 -4 3 8 ,4 4 4 , 
461, 464, 468, 500, 502, 508, 537-541  

Антонович В,, гром, діяч 104 
Антонович Д ., вч. X IX , 99, 486  
Антонович Евсліна, сестра В.Антоновича 464  
Антонович М., вч. XVII, 462—463, 475 
Анучин Д., вч. 463, 468  
Апаиович О., вч. X V
Апостол Данило, гетьман 315,516—518, 525
Аркуша О., вч. 446
Артюхов Є., вч. 473
Архангельська губернія 455
Архіока, константинопольський порт 365
Аскольд, кн. 355
Астрахань, м. 76, 80
Атанасій, богослов 220
Ауерсперґ А., австрійський міністр 445

Б
Багалій Д . (Багалсй Д .), вч. 255, 434, 468  
Бадовський Яи, шл. 520 
Базель, м. 425
Бакунін М., гром, діяч 112,137,173, 457—458 
Балабани, рід 363,535  
Балика Д., вч. X IX , 491 
Балкани 147, 529 
Балтійське море 391, 409  
Балудянський Михайло, вч. 484  
Бантиш-Каменський Д . (Бантыш-Каменский 

А ) ,  вч. 49, 50, 57, 59, 333, 433, 509, 518 
Бар, м. 400
Барабаш —  див. Кобилянський Е.
Барабані І., полковник 493 
Барабаш Яків, кошовий отаман 245—247, 375— 

376,505
Барабашева, дружина Якова Барабаша 375, 538 
Барабашеико, козак 374 
Баран А., вч. 484
Баранович Лазар, архієпископ ЗО, 421, 428, 512 
Барвінський В., гром, діяч 92, 135, 138, 157, 

165, 448, 455, 461
Барвінський О., гром, діяч 444—445 ,4 4 8 ,4 6 1 — 

462, 472, 495
Барський Петро, друкар VII, 431 
Батий (Бату), хан z82, 359—360, 533 
Батіг, гора 403
Баторій, король 268—269, 271, 520—521
Батрак Л., вч. 523
Батурин, м. 320
Батюшков К., поет 100
Бахмат К.П., вч. 471
Бахчисарай, м. 502, 505
Бачинський Андрій, єпископ 233, 484
Бачка, область 4 /2
Баштовий —  див. Левицький 1.
Безбі^эодько Олександр, канцлер 3 4 ,3 2 3 ,4 2 9 —

Бскрі Аль, арабський мандріппик 529  
Белей 1., гром, діяч 146 .156 ,165 ,171 ,193-194 , 

461
Белы А., вч. 421
Бѣлыя Россія — див. Білорусія
Бѣльскій уѣздъ 6
Бельський Федір, кн. 496
Беньовський Станіслав, каштелян 506
Бердяев Сергій, гром, діяч 182
Бсрдяєви, родина 182
Бережани, м. 445
Бережанський повіт 443
Береженій комітет 339
Бсрезінський, гром, діяч 156
Березня, м. 513
Берсзовський І.П., вч. 539
Беренштам В., гром, діяч 146, 167
Берестейське воєводство 292
Берестейщина 212
Берестечко, м. 399, 400, 403, 540
Берестів, с. 532
Берестя, м, 344, 499
Беринда Памво, культурний діяч 363, 535
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Берлін (Berlin), м. 87, 8 9 -9 1 , 4 2 4 -4 2 5 , 436 
Бери, м. 9 8 ,1Ó6
Бернштайн Е., гром, діяч 86, 172, 435 
Бернштейн М., ВЧ. 494  
Бессарабія 1 8 5 ,2 2 8 ,3 4 3 ,3 6 9  
Бецький І., видавець 248, 494  
Бєлгород, м. 254
Бєлінський $ . ,  літературний критик 146 
Бєльський Иоахим, хроніст 497—499  
Биковський Дмитро, канцелярист 518 
Бирчак (Бірчак) В., педагог Х Х —XXII, 527 
Бідло Я., вч. X I—XII 
Біла Русь —  див. Білорусія 
Біла Хорватія 421
Біла Церква (Б*клая Цсрьков), м. 15, 63, 215, 

366, 3 8 2 -3 8 3 , ЗЙ6,401 ,408  
Білгород, М. 276  
Білецький А ., вч. 528 
Білецький П., вч. 490  
Білозерський В., гром. ДІЯЧ 326, 329, 494  
Білорусія (Біла Русь, Б'клыя Россія, Weissen 

Reissen) 9, 13, 15, 21, 209, 223, 250, 343, 
3 6 2 ,4 0 7 ,4 2 1 ,4 3 3 ,4 3 8 ,4 6 2 ,4 7 5 ,4 8 7 ,5 2 3 , 
534

Білоус I., гром, діяч 143 
Білоус Н., вч. 478  
Біляшівський М., вч. 468  
Блакитний € .,  вч. 490  
Бобош Г., вч. 443 
Бобятинський К., вч. 504 
Бовуа Д ., вч. 526
Богданович (Богданов, Самійло) Самійло, вій« 

ськовий суддя 8 ,3 7 ,4 0 ,4 2 —43, 7 1 ,7 6 ,8 0 — 
81, 8 3 -8 5 ,4 0 5

Богун Іван, полковник 400—401, 406, 408, 414 
Богуслав, м. 229, 378 
Богучарський В., вч. 189 
Бодянский О ., вч. 38, 503 
Бож (Боз), король 274 
Божидарович Л ., гром, діяч 189 
Болгарія 2 5 ,5 3 ,5 8 ,1 9 7 ,202 ,353 ,355 ,424 ,428 , 

435, 468 ,521 , 527 
Бонецький А., вч. 498  
Бонч-Осмоловський Г., вч. 473 
Боплан (Beauplan) Ґійом Ле Васер де, картограф

2 2 4 -2 2 5 , 482
Борецький Іван (Иов) (Бірецький, з Бірчі), ми

трополит 3 1 7 ,3 6 3 -3 6 4 ,3 9 1 ,5 3 4 -5 3 5  
Борис Олександрович, кн. 63, 75 
Борисов Є.І., вч. 460  
Борисов Євген, гром, діяч 164, 167 
Бориспіль, м. 464
Борковський —  див. Кобиляиський Е. 
Боровиця, м. 253, 482  
Боршава, р. 339 
Борщак І., вч. 423, 463 
Бохановський І., гром, діяч 452 
Бохня, округ 445 
Брадач Іван, єпископ 484  
Брайчсвський М., вч. X V , 420, 522 
Брацлав, м. 429, 433, 511 
Брацлавська земля 292
Бра^лавське воєводство 19—20, 258, 305, 396,

Брацлавщина 209, 212, 285, 511 
Бреслау —  див. Вроцлав

Брехуненко В., вч. X IX , 427 ,431 ,433 ,504 ,524  
Брікнер Ф ., ВЧ. 468  
Броди, м. 157, 454 
Брок П., вч. 467
Броневський (Броиський, Філялет Броиський) 

Мартин (Христофор), культурний діяч 220,

Брусе Поль Луї, гром, діяч 447 
Брюховецький Іван, гетьман ЗО, 49, 56, 77,165, 

2 6 0 ,3 0 9 , 311,511,515 
Брянське князівство 287 
Буг, р. 292, 343 
Будапешт (Будишин), м. 87 
Буймер, с. 515
Буковина (Буковинська Україна) XVIII, 134, 

1 8 0 ,2 3 4 ,2 9 2 ,3 2 1 ,3 2 8 ,3 4 3 -3 4 4 ,4 4 7 ,4 7 2 , 
474, 483

Бурлака Г., вч. IX —X
Буськ, м. 383, 519
Бут — див. Павлюк Павло
Бутурлін Василь (Бутурлинъ Василий), боярин

10,13, 3 6 - 4 0 ,4 7 - 4 8 ,  5 9 ,6 0 - 6 2 ,  6 4 -7 0 ,  
7 2 ,7 6 ,8 0 ,8 5 ,4 0 4 -4 0 5 ,4 0 9 ,4 1 1 ,4 1 3 ,4 2 1 , 
432

Бутурлін Федір, посол 37 
Бухарест, м. 4Ó5 
Буцінський П., вч. 245—247 
Бучач, м. 261
Бучий (Буцько, Буцький, Бучки) — див. Тома- 

ківка
Бучинський Б., вч. 251, 497—499  
Бучинський М., гром, діяч 87—8 9 ,9 1 —95, 97— 

98,104-111,115,134,140,142,436-437,442  
Буша, м. 408

В
Вагилевич І., вч. 237 
Вакарчук І., вч. 451 
Валахія 287  
Валуев П., міністр 330 
Валькевич Петро, старшина 518 
Варвара, св. 68
Варда Фока, візантійський воєначальник 531 
Варшава, м. 87 ,9 0 ,3 7 1 ,3 7 6 ,3 8 6 ,3 8 9 ,4 1 6 ,4 5 3 , 

455,505
ВасилевськийТеофан (Круть Софрон), гром, діяч 

163—164
Василенко М. (Василенко Н .), вч. 3 4 ,3 3 4 ,4 3 0 , 

4 9 4 ,5 1 4 ,5 1 8 -5 1 9  
Василь Іванович, кн. 499  
Василь II, візантійський імператор 531 
Василь Олелькович, кн. 496  
Василь, острозький священик 221—222  
Василько Романович, кн. 360, 533 
Васневська X ., дружина Ф.Вовка 464  
Вахнянии А., том . діяч 447 
Вев’юрка, с. 477
Велике князівство Литовське —  див. Литва 
Велике князівство Московське —  див. Москов

ська держава
Велике князівство Руське — див. Русь 
Великоморавська держава — див. Моравія 
Великопольща 409; див. також Польща 
Великоросів — див. Росія 
Величко Самійло, літописець 20, 39, 47, 244, 

3 3 2 ,4 9 2 -4 9 3 ,5 0 3 ,5 l f
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Вельямінов Степан, воєначальник 263—264, 
516-517

Венгрія — див. Угорщина 
Венеція (Енетіихъ), М. 219, 412 
Вернадський В., вч. 441 
Верстюк В., вч. VI
Виговський Іван (Выговский Иван, Wychowski), 

гетьман 15, 20, ЗО, 36, 38, 43, 4 5 -4 6 , 5 9 -  
62, 66, 69, 81, 193, 256, 2 5 7 -2 5 9 , 3 0 7 -  
3 0 8 ,3 1 8 ,3 3 4 ,4 0 0 ,4 0 9 ,4 1 1 ,4 1 4 -4 1 5 ,4 2 0 , 
4 2 9 ,4 3 2 -4 3 3 ,5 0 4 -5 0 7 ,5 0 9 -5 1 0  

Винар Л ., вч. V  
Виноградова П., вч. 429  
Височан Семен, полковник 389  
Витанович І., вч. 443—444  
Витовт —  див. Вітовт 
Вишгород, м. 351
Вишенський Іван, культурний діяч 222 
Вишеслав Володимирович, кн. 531 
Вишневенький Дмитро (Байда), кн. 21, 26 8 — 

269, 520 о
Вишневецький Михайло (Михайло), король 261 
Вишиевецький Михайло, кн. 520 
Вишневецький Ярема, кн. 229, 378, 385, 387, 

3 8 9 ^ 3 9 0 ,3 9 4 —395,401  
Вишневецькі, рід 523 
Віареджіо, м. 87
Відень, М. XII—XIII, XVI, XVIII, X X I, 8 6 -  

8 9 ,9 2 ,9 7 ,9 9 ,1 0 3 -1 0 4 ,1 0 7 ,1 1 1 -1 1 3 ,1 2 0 — 
121 ,1 2 8 -1 2 9 ,1 3 1 ,1 3 3 ,1 4 1 -1 4 2 ,1 4 5 -1 4 9 , 
1 5 2 -1 5 3 ,1 6 0 -1 6 1 ,1 6 4 -1 6 5 ,1 8 6 ,1 9 2 ,2 3 3 , 
425, 432, 4 3 5 -4 3 6 , 440, 442, 4 4 7 -4 4 8 ,  
451, 484

Візантія 274, 3 5 4 -3 5 5 , 530-531  
Військо Запорізьке (Войско Запорожское) 20, 

3 9 ,4 2 - 4 3 ,4 6 ,4 9 - 5 1 ,  6 0 ,6 2 - 6 5 ,7 0 - 7 2 ,  
7 4 -7 6 ,7 8 - 7 9 ,8 1 -8 4 ,3 9 3 ,4 0 5 ,4 1 2 ,4 8 2 ,  
505 ,534

Вільно (Вилно), м. 5 —6 ,14 , 218, 480, 504 ,508  
Вінниця (Винниця), м. 344, 400 
Вісла, р. 388, 393
Вітовт (Витовт), великий кн. 2 5 0 ,2 8 5 ,2 8 7 ,4 9 6  
Віттельсбах Кароль Філігі, кн. 497 
Вкраїна — див. Україна 
Владимир — див. Володимир Святославович 
Владимирский-Буданов М .Ф ., вч. 27, 333, 434 
Владислав IV (Володислав), король 10,301—303, 

305 ,372 , 3 8 2 ,3 8 9 , 4 2 0 ,4 9 2 ,5 0 0  
Вовк (Волков, Лупулеску, С-й, Volkov Th.) Ф е

дір (Хведір), вч. XV11-XVI1I, X X , 20 ,98 , 
1 3 2 ,1 3 9 ,1 4 1 ,1 4 9 -1 5 0 ,1 5 2 ,1 5 9 ,1 6 4 ,1 6 6 -  
168, 175, 197, 2 0 1 -2 0 2 , 438, 4 4 9 -4 5 0 ,  
4 6 2 -4 6 7 , 4 6 8 -4 7 3 ,4 7 5 - 4 7 6  

Вовк Галина, дочка Ф.Вовка 462, 468, 472, 475 
Вовк К., батько Ф.Вовка 450 
Вовк Юрій, син Ф.Вовка 472 
Вовкотруб Ю., вч. 452
Вовчок Ма|жо (Марковичка), письменниця 137, 

Возняк М., вч. 462, 485
Войско Запорожское — див. Військо Запорізьке 
Войтович А ., вч. 4 7 7 ,4 8 1 ,4 9 5 —497 ,523 ,531— 

533
Волга, р. 354, 359—360  
Волзька Болгарія 359, 531 
Волинська губернія 438, 440, 464

Волинська держава 276  
Волинська земля 477 
Волинське воєводство 215, 507 
Волинське князівство 287 
Волинь (Волынь) 5, 9, 14, 97, 209, 211—212, 

2 7 9 -2 8 0 , 2 8 3 -2 8 5 , 290, 2 9 2 -2 9 3 , 295, 
305, 318, 3 6 0 -3 6 1 , 3 8 6 -3 8 7 , 389, 3 9 3 -  
3 9 4 ,4 0 0 ,4 2 6 ,4 7 3 ,4 7 7 -4 7 8 ,5 2 3 ,5 3 3 ,5 4 0  

Волк С.С., вч. 441 
Волк-Карачевський В., вч. 262  
Волков В., художник 519 
Волков Ф . — див. Вовк Ф .
Володимир (Володимир-Волинський), м. 282,

3 4 4 ,3 6 0 ,4 0 0 ,5 2 3
Володимир на Клязьмі (Владімір, Володимир),

м. 9, z8 2 —283
Володимир Ольгердович, кн. 250, 285, 496  
Володимир Святославович (Владимир, Володи

мир Великий, Володимир Святий), кн. 60, 
6 7 ,2 7 7 ,2 8 2 ,2 8 5 ,3 3 2 -3 3 3 ,3 3 6 ,3 3 8 ,3 5 2 — 
357 ,530 -531  

Володимирщина 420  
Володислав — див. Владислав IV 
Володислав Святий, угорський король 338, 527 
Волоколамський повіт 262, 514 
Волощина 228, 369, 392, 398, 402, 403, 412,

Волховський Фелікс, гром, діяч 129, 146, 447, 
451

Воронежчина 473
Воронезька губернія 304, 397, 455, 473 
Воронцова М. — див. Ковалевська М. 
Востоков А .Х ., вч. 488  
Восточная Европа — див. Східна Європа 
Вроцлав (Бреслау), м. 147 
Врублевський В., вч. 418—419 
Всеволод Ярославович, кн. 531 
Выговский Иван —  див. Виговський Іван 
В’ятка, м. 262, 465, 514

Г
Гадяцький повіт 460
Іадяч, м. 184, 256, 308, 503, 506, 524
Галац, м. 465
Галецький Семен, сотник 518 
Галицька єпархія 210 
Галицька земля 279  
Галицька митрополія 9 
Галицька Русь 113 
Галицьке князівство 279, 522 
Галицько-Волинська держава 9, 282—284, 360, 

4*20, 522
Галич, м. 139, 279, 282, 360, 393, 426
Галичина (Австрійська Русь, Австрійська Укра

їна, Галицька Україна, Західна Галичина, 
Galicia, Wschodnia Galicya) XII, XVIII, 3,12, 
91 -9 4 ,1 0 6 , 111, 113-116,131-133,138,142, 
144 ,148 ,155 ,158-159 ,161-166 ,177 ,179— 
1 8 0 ,1 8 5 ,1 9 3 ,1 9 5 ,2 0 4 ,2 0 9 ,2 2 7 ,2 3 3 -2 3 4 , 
2 3 6 -2 3 8 , 284, 2 8 9 -2 9 1 , 2 9 4 -2 9 5 , 318, 
3 2 0 -3 2 1 , 3 2 7 -3 3 2 , 338, 3 4 3 -3 4 4 , 360, 
3 6 2 ,3 6 9 ,3 8 3 ,3 8 9 ,3 9 1 ,3 9 4 ,4 0 9 -4 1 0 ,4 1 3 , 
418, 420, 432, 4 3 5 -4 3 7 , 439, 4 4 2 -4 4 6 ,  
4 4 8 -4 4 9 , 453, 4 5 5 -4 5 6 , 459, 461, 464, 
4 7 0 -4 7 4 ,4 8 3 ,4 8 5 ,5 2 6 -5 2 7 , 533; див. та
кож Західна Україна
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Гальковский Н., вч. 514
Ганкевич В., гром, діяч 133—134
Гаральд III Суровий, норвезький конунг 532
Гаркави А .Я., вч. 529
Іацак В.М., вч. 538
Іеґсль Георг Вільгельм Фрідріх, філософ 175
Гедимін, великий кн. 285, 495
Іезлев (Козлів), м. 225
Гейдельберг, м. 87, 90, 97, 425, 436
Гекель Ернст Генріх, філософ 114, 166
Гекслі Томас Генрі, вч. 166
Гсник, приятель 1.Франка 138
іенріх (Генрик, Heinricus), угорський король 338,

527
Іенріх І, французький король 531
Іенуя, м. 466
Герасимчук В., вч. 13, 258
Гермайзе О., вч. 418, 495
Германаріх, остготський король 274, 521
Германівка, м. 507
Гсрнад, р. 339
Геродот, історик 340, 342, 3 4 8 ,5 2 8 —529 
Герцеговина 140, 147 
Іерцен О., гром, діяч 108,112,137,195  
Гессен В., вч. 18, 423, 425 
Іетьманщина X V , 13, 14, 33, 34, 56, 57, 130, 

263, 264, 269,311, 313-314, 316, 319, 323, 
326,421, 424 ,430 , 433 ,505 ,514-518 ,525;
див. також Подніпров’я, Україна 

Гирич В., вч. X
Гирич І., ВЧ. VI, X , XII, XVII, 487 
Гірне, с. 442
Гладилович Д., гром, діяч 444 
Гладкий Матвій, полковник 400  
Глинський Богдан, кн. 267, 519 
Глинський Михайло, кн. 251, 497, 499  
Глинські, кн. 288, 290  
Глухів, м. 49, 263, 516—518 
Гнатів Я., вч. 453, 454, 456, 461 
Гнатюк В., вч. 462, 469, 472 
Іогенварт Карл Зиґмунд фон, австрійський мі

ністр 174, 448
Гогенцоллерн Людвік, кн. 497 
Гоголь М., письменник 93 
Іогоцька А ., дружина С.іогоцького 449  
Іогоцький С., вч. 449  
Іоліцин Михайло, кн. 517 
Словацький Я., вч. 236 
Головін Михайло, окольничий 40, 72 
ГЬловін (Головин) Федір, військовий 29 
Іолтва, р. 254
Іолуб Оліфер, отаман 252, 301, 501 
Голубець М., вч. 488  
Голубев С. (Голубев С.), вч. 10 
Гольшанський Іван, кн. 496  
Іомср, поет 341
їорак Р,, вч. 453—454, 456, 461 
Горбатка, маєтність 499  
Гордієнко Кость, кошовий отаман 314 
Горемикін 1., російський міністр 419 
Горинь (Горынь), р. 1 9 -2 0 , 2$3, 426, 522 
Горобець В., ВЧ. 431, 5 0 5 -5 0 6 , 514-518
Іородище — див. Томаківка 
Городок, м. 409
Горохова діброва, урочище 232, 381 
Горький М., письменник VIII—X

Грабянка Григорій, літописець 20, 332, 498, 518 
Градовський О., вч. 5
Гранат І., видавець Х ІХ -Х Х 1 , 205, 5 2 2 -5 2 3
Гранат О., видавець Х 1 Х -Х Х 1 , 205, 5 2 2 -5 2 3
Ірановський Б., вч. X IX , 491
Гребінка € .,  письменник 130, 325
Іреція 218, 353,355
Іригорів, С. 454
Іригорій ХНІ, папа римський 480  
Григорій, переяславський протопоп 65 
Грицак Я., вч. 435, 4 3 9 -4 4 0 , 4 5 3 -4 5 4 , 456, 

458, 461
Грінченко Б., вч. 118, 455, 514 
Гродненщина 487 
Громницький С., гром, діяч 444  
Ірузія 459 
Ірунь, с. 515
Грушевський М., вч., V -X X III , 55, 77, 83, 86, 

1 2 8 ,1 5 3 ,2 5 0 ,2 5 1 ,2 5 5 ,2 5 8 ,3 3 3 ,3 5 3 ,4 1 8 -  
424, 4 2 6 -4 2 9 , 431 -4 3 2 , 435, 4 4 2 -4 4 4 ,  
452, 4 6 5 -4 6 9 , 4 7 1 -4 7 2 , 474, 4 7 6 -4 7 7 ,  
4 8 1 -4 8 3 , 4 8 5 -4 8 8 , 4 9 0 -4 9 2 , 4 9 4 -4 9 5 , 
4 9 8 -5 0 4 , 5 0 8 -5 0 9 , 512, 514, 5 1 9 -5 2 3 , 
525—537,539—541 

Грушевський О., вч. X , 419 
Ґулак-Артемовський (Гулак) П ., письменник

3 2 5 -3 2 6
І^левичівна Гальшка, шл. 363, 535 
Іуменюк М., вч. 486
Гуня Дмитро (Черкашенин), отаман 253—254, 

37 1 ,5 0 2 -5 0 3  
Гуржій О.І., вч. X V , 431 
Гуцульщина 133

Ґ
Ґавронський Ф . — див. Равіта-Ґавронський Ф. 
Ґалаґан Гнат, полковник 517 
Ґалаґан Григорій, гром, діяч 438, 464  
І аштольд Мартин, воєвода 496  
Ґданськ (Данціґ), м. 370, 391 
^ " ґ Едвард Фрідріх, прусський міністр 323,

Ґолуховський Аґенор, намісник 526  
Ґрац, м. 490  
Ґудзяк Б., вч. 523 
Гурка Лукаш, воєвода 477

д
Данило Романович, кн. 359—360, 533 
Данилов В., вч. 493—494  
Данилович С., гром, діяч 171 
Даниловичами, воєвода 368, 537 
Данилюк Иосиф (Осип), гром, діяч 163—164, 

166, 456
Данилюк Олена, дочка И.Данилюка 456  
Данія 307, 505 
Данков, м. 500
Дарвін Чарлз Роберт, вч. 108, 114 
Дашів, м. 386
Дашкевич Я., вч. X V , X X IV , 4 2 4 -4 2 7 , 431, 

448, 519, 522, 524, 526^
Дашкевич-Горбацький В., військовий 497, 498— 

499Дашкович Остафій, черкаський староста 251, 
267, 4 9 7 -5 0 0 ,5 1 9 -5 2 0  

Дашкович-Горбацькі, рід 498



П О К А Ж Ч И К 551

Дебогорій-Мокрієвич В., гром, діяч 457, 465 
Дей 0 .1 ., вч. 441
Дейч Л., гром, діяч 172—173,185—187 
Деметрикіевич В., вч. 468  
Демиденко А .П ., вч. V  
Демосфен (Димостен), оратор 220  
Дептівці, с. 457 
Дербент, M. 358
Деревска земля —  див. Древлянська земля
Десна, р. 205, 474
Децик В., полковник 510—511
Джанібек-Ґірей, хан 501—502
Джеджалій Филон, полковник 38, 393
Джерсі-Сіті, м. X X I
Джигир Охрім, герой брошури 130
Джулинський, гром, діяч 105
Джучі, хан 358, 359, 532
Дзира І., вч. X X I, 4 9 1 -4 9 2
Дзьобан О .О ., вч. 443
Дзюба О., вч. XII
Дзюбан Р., вч. X X I
Дианин А., вч. 434
Дідилів, с. 454

Йідушок П., гром, діяч 86  
іопісій Раллі (Палеолог), культурний діяч 218, 

2 2 0 -2 2 1 , 480  
Дмитро, воєвода 359—360  
Дніпро (Дігкпр), р. X , 158, 22 4 —225, 228, 

2 3 0 -2 3 1 ,2 5 3 ,1 5 4 ,261 ,266 ,2 6 9 ,2 7 4 ,2 9 3 , 
3 0 3 -3 0 4 , 3 0 9 -3 1 0 , 336, 3 4 0 -3 4 1 , 344, 
3 5 2 ,3 5 9 -3 6 0 ,3 6 5 -3 6 6 ,3 6 9 ,3 7 1 ,3 7 8 ,3 8 0 , 
384, 393, 398, 475, 510-511, 513, 520 ,524

Дніпровський — див. Томаківка 
Дніпровський лиман 366  
Дністер, р. X , 275, 285, 292, 340 
Добриня, дядько кн. Володимира Святославови

ча 530
Добролюбов М., гром, діяч 101, 166 
Добронега, сестра Ярослава Мудрого 532 
Добруджа, область 202, 473 
Довжицька волость 103 
Дольницький А., гром, діяч 146 
Домбровський О., вч. 522 
Дон, область 109, 342 
Дон, р. 76, 80, 341, 502 
Донець, р. 280
Дорофій (Дорош), батько Петра Дорошенка 509 
Дорошенко В., вч. X , X IX —X X I, 86, 491 
Дорошенко Григорій, старшина 512 
Дорошенко Д . (Doroshenko D .), вч. VI, X IV, 

420, 425, 4 9 5 ,5 0 8 ,5 1 0 ,5 1 2 -5 1 4  
Дорошенко Михайло, гетьман 252, 259, ЗОЇ, 

5 0 0 -5 0 2 ,5 0 9
Дорошенко Петро, гетьман X IX , 13, 20, ЗО, 

2 5 9 -2 6 2 ,3 0 7 ,3 0 9 ,3 1 8 ,5 0 4 ,5 0 8 -5 1 1 ,5 1 3  
Дорошенко Федір, старшина 509  
Драгоманов М., гром, діяч X V I—XVII, 8 6 —102, 

1 0 5 -1 0 8 , 110 -1 2 0 , 1 2 7 -1 2 9 , 1 3 2 -1 5 9 , 
161 -1 6 6 , 1 6 8 -1 8 5 , 1 8 8 -1 9 5 , 1 9 7 -1 9 8 , 
202, 330, 4 3 5 -4 4 3 , 4 4 5 -4 5 5 , 4 5 7 -4 6 2 ,  
464, 466, 4 6 8 ,5 3 7 -5 4 1  

Драгоман4ва Л.М . 176,187—188,193  
Древлянська (Деревска) земля (область) 276, 

2 8 1 -2 8 2
Дрозденко (Дрозд) Василь, полковник 510—511 
Дукор Е.Я., вч. 523

Дунай, р. 275, 341, 394, 539 
Дунайська Січ 202
Дьяконов М., вч. X V , 24—25, 27, 53, 58, 424, 

427
Е

Еварницький Д. — див. Яворницький Д. 
Европа —  див. Європа 
Егер (Ягер) м. 2 3 3 ,484  
Едигей, емір 250, 496  
Екатерина —  див. Катерина II 
Еллинек —  див. Єллінек Ґеорґ 
Ельпідін, гром, діяч 108, 189 
Енгельс Ф ., ВЧ. 86 ,103 ,175 , 435, 440, 459  
Енетіихь — див. Венеція 
Епимахович Петрашка, дворянин 499  
Еркман Еміль, письменник 146, 165 
Еркман-Шатріан — див. Еркман Еміль, Шат- 

ріан Александр 
Ернст Ф ., вч. 49Ö 
Есгіанія — див. Іспанія 
Ефименко А. —  див. Єфименко О.
Ефремов С. —  див. Єфрсмов С.

є
Євлашевський Казимир, каштелян 506  
Євлашевський Федір, мемуарист 332 
Європа (Европа) X IV , 44, 114, 117, 137, 145, 

218, 233, 274 ,3 4 9 , 470,511, 513, 521,538  
Євфимовський В., вч. 431 
Єгипет 53 
Єлець, м. 500
Єлизавета, дочка Ярослава Мудрого 531 
Єлизавета (Єлисавета) Петрівна, імператриця

29, 241,316  
Єлисаветград, м. 343
Єллінек (Еллинек, Єлінек) (Jcllinek) І еорґ, вч.

19,425
Єреміїв (Єремієв) Михайло, гром, діяч VII 
Єфименко О. (Ефименко А .), ВЧ. 2 6 ,2 6 5 ,3 3 3 — 

3 3 4 ,4 2 5 ,4 2 0  
Єфименко П., вч. 473
Єфремов С. (Ефремов С.), вч. IX —X , X X , 189, 

334

Ж
Жданович Антон, полковник 416 
Желехівський Є., гром, діяч 89  
Желябов А ., Гром. ДІЯЧ 141, 451 
Женева (Geneve), м. 98 ,105—106,132,141—142, 

1 4 8 -1 5 0 ,1 5 2 ,1 5 4 ,1 6 3 ,1 6 5 -1 6 6 ,1 6 8 -1 7 0 , 
1 7 2 ,1 7 6 -1 8 0 ,1 8 3 -1 8 5 ,1 8 8 ,1 9 0 -1 9 2 ,1 9 7 , 
202, 4 4 0 -4 4 1 , 450, 452, 455, 4 5 8 -4 6 1 ,  
4 6 4 -4 6 7 , 470  

Жешув, м. 443 
Житецький І., вч. 495
Житецький (Житецкий) П., гром, діяч 90, 119, 

142, 438, 456, 495 
Житомир, м. 266, 452 
Житомирський повіт 426  
Жлобин, м. 462, 475 
Жмайло Марко, гетьман 252, 501 
Жовнин, місцевість 253—254 
Жовті Води, р. XV111,2 2 9 -2 3 1 ,3 7 7 -3 7 8 ,3 8 1 ,  

482Жорес Жан, соціаліст 198
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Жуковський М., гром, діяч 100 ,150 ,172 ,185— 
186

Жулкевський Станіслава, коронний гетьман 482  
Жураковський Василь, осавул 518 
Жученко М ., меценат 444

З
Забайкалля 457 
Забіла Данило, старшина 518 
Заблудів, м. 239, 487  
Заболотів, м. 389  
Забуський, козак 395 
Завадський В., вч. X  
Завсрющенко Н.С., вч. 460  
Задніпров’я 209, 304; див. також Гетьманщина, 

Лівобережна Україна 
Заїкин В., вч. X IV, 420 
Зайцев, гром, діяч 189 
Закавказзя 358, 532
Закарпаття (Закарпатська Русь, Закарпатська 

Україна, Краина, Подкарпатска Русь) 292, 
3 3 8 -3 3 9 , 447, 484 ,527  

Заклинський К., гром, діяч 89 
Заклинський Л., гром, діяч 8 9 ,1 3 4 ,143 ,156  
Закомор’я, с. 454
Залізняк Максим, отаман X IV , 123, 422, 424 
Замойський Ян, канцлер 476  
Замойські, рід 481 
Замостя, м. 386, 390—391, 393 
Запаско Я.П. вч. 487—488  
Запоріжжя (Запорізька Січ, Запорозьке Війсь

ко, Низ) 5, 22, 34, 36, 41, 53, 59, 66, 80, 
8 5 ,1 0 9 ,1 9 1 ,1 9 8 , 224, 2 2 7 -2 2 9 , 231, 245, 
247, 253, 261, 2 6 6 -2 6 7 , 270, 2 7 2 -2 7 3 , 
2 9 6 ,2 9 8 ,3 0 3 -3 0 4 ,3 0 7 ,3 0 9 ,3 1 8 ,3 6 2 ,3 6 4 , 
3 6 6 -3 6 9 , 3 7 1 -3 7 2 , 3 7 7 -3 7 8 , 380, 383, 
483, 492, 5 0 1 -5 0 2 , 509, 520, 524, 536 

Заруба В., вч. 423 
Засенко О .Є., вч. 441
Заславський Владислав Домінік, кн. 386—388 
Заславські, рід 481 
Засулич В., гром, діяч 178, 187 
Західна Галичина — див. Галичина 
Західна Європа 117, 292, 421, 468, 474 
Західна Україна (Австрійська) 12—13,109, 209, 

211, 213, 233, 235, 2 8 3 -2 8 4 , 286, 290, 
2 9 2 -2 9 3 , 2 9 7 -2 9 8 , 303, 317-318 , 320, 
324, 327, 360, 416, 421, 483, 510; див. та
кож Галичина 

Збараж, м. 394, 396, 445 
Зборів, м. 63, 396  
Звенигородщина 100 
Земнлинський комітат 339 
Зизаній (Зизаній-Тустанівський) Лаврентій, 

культурний діяч 363, 534 
Зизаній Стефан, культурний діяч 535 
Зібер М. (Зибер Н .), гром, діяч X VI, 88, 9 6 — 

99, 102-103 , 106, 111, 119-120, 132,139, 
141 ,147 ,150 ,166 ,174 , 440, 449, 466  

Зіньківський повіт 458 
Златоуст Іван, богослов 219 
Злупко С.М ., вч. 441, 444  
Золотарев Д ., вч. 462, 473 
Золотаренко Василь, наказний гетьман 407 
Золотаренко Іван, полковник 13, 44, 421 
Золочів, м. 362, 454

Золочів, округ 454 
Золочівський район 486  
Золя Е., письменник 165 
Зубрицький Д., вч. 421

І
Ібн Русте, арабський мандрівник 350, 529  
Ібн 5Ікуб^ю|)агім, арабський мандрівник 350,

Ібн-Фадлан Ахмед, арабський мандрівник 527 
Івакін Г., вч. 495 
Іван (Іоанн) III, великий кн. 15 
Іваненко О.А., вч. 437
Іванов Алмазов (Алмаз, Іван), думний дяк 40—

41,72
Іваново, м. 425
Івано-Франківськ (Станіславів), м. 89,134, 436 
Ігнатьєв М., російський міністр 189 
Ізяслав Володимирович, кн. 531 
Іларіон, митрополит 356—357, 489, 532 
Ілляш, старшина 230, 378 
Іловайський Д., вч. 498
Інгігерда, дочка шведського короля Олафа Шет- 

конунга 531
Інлендер Л., гром, діяч 455 
Ірландія 177
Ісаєвич Я .Д., вч. 451, 4 8 8 —489, 523
Іскоростень, м. 530
Іслам-Прей, хан 376, 500
Іспанія (Еспанія) 224
Італія 87,107 , 218, 432, 466

И
Иоаким, патріарх 523 
Иона, чудотворець 66  
Иордан, історик 275
Иосиф II, імператор 233—234, 237, 321, 483

К
Кабин Петро, цром. діяч 178 
Кабліц-Юзов И., гром, діяч 143 
Кавказ 3 4 2 -3 4 3 , 354 
Кавказькі гори 344 
Каганов І., вч. 487
Казань, м. VIII, X , XIV, Х Х -Х Х І , 16, 76, 80, 

419, 4 2 2 -4 2 3 , 432, 491 
Казимир Відновник, король 532 
Казимир III (Великий), король 9, 284, 289  
Казимир Ягайлович, великий кн. 250, 287, 496 
Калинович І., вч. 86
Калиновський Мартин, польний гетьман 230— 

2 3 2 ,3 7 8 ,3 8 0 -3 8 1 ,3 9 9 -4 0 0 ,4 0 2 ,4 0 3 ,4 8 3  
Калка, р. 3 5 8 ,532—533 
Калущина 389  
Кальницький полк 511
Кам’япець-Подільський (Камінець, Кам’янець),

м. VI, XII, 220, 344, 366, 381, 426, 480, 
519

Кам’янка-Струмилівський повіт 454  
Камінний Затон, фортеця 378 
Камчатка 328  
Канберра, м. 489
Канів, М. 2 2 9 ,2 5 1 ,266 ,366 ,378 ,483 ,500 ,511 , 

513
Канівське староство 499
Кантимир, ногайський воєначальник 502
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Канчалаба О ., вч. XXII 
Капіца Л., вч. 473 
Капніст Василь, гром, діяч 526  
Капраль М. (М .К .), вч. X VI, X X II1-X X IV , 

4 1 9 ,4 2 1 -4 2 2 ,4 3 0 ,4 3 5 ,4 8 5 ,4 8 6 ,4 9 0 ,4 9 3 , 
4 9 5 ,5 0 3 ,5 2 1 ,5 2 3 ,5 2 6  

Кара, р. 457
Каратаев І. (Каратаев И .), вч. 239, 487 
Карииский Н .М ., вч. 488  
Карл X  Густав, шведський король 409, 504—505 
Карпати 1 3 3 ,1 5 8 ,3 2 8 ,3 3 8 ,3 4 3 -3 4 4 ,3 5 4 ,4 3 2 , 

4 6 3 ,4 7 2 -4 7 3
Карпииська О., вч. X IX , 491 
Карпов Г.Ф ., вч. 6, 8, 46, 244, 421, 425, 492  
Картре Антуан Дезіре, політик 180 
Каспійське море 358
Катерина (Екатерина) II, імператриця 29, 34,50, 

57 ,130 ,193 , 214, 316, 320, 322, 4 2 9 -4 3 0 , 
434

Катеринослав, м. 343 
Кауфман И .М ., вч. X IX , X X I 
Кафа, м. 366
Качала Степан (Стефан), гром, діяч 118, 444— 

445 ,455  f
Квітка-Основ’яненко Г., письменник 325—326, 

494
Кемпа Т. (Кешра Т .), вч. 476, 4 7 8 -4 7 9 , 533 
Кернов, м. 496
Кивлицький € .,  гром, діяч 494  
Киевский С., ВЧ. 102 
Кизеветтер О., вч. 189
Київ (Ки*въ) V , 3, 4, 9 -1 2 , 3 7 -3 8 , 47, 60, 

68 , 77, 8 7 - 8 9 ,  9 1 -9 2 , 9 5 ,1 0 0 -1 0 1 ,1 0 3 , 
1 0 6 ,1 1 6 ,1 2 0 ,1 2 2 ,1 2 8 ,1 2 9 ,1 3 3 -1 3 4 ,1 4 0 , 
147—1 4 8 ,1 5 0 ,156 ,173 ,180 ,183 ,194 ,197 , 
215, 239, 240, 2 4 8 -2 5 0 , 266, 273, 276, 
2 7 7 -2 8 4 , 294, 306, 309, 317, 336, 3 4 3 -  
344, 351-354 , 355 -3 5 7 , 3 5 9 -3 6 0 , 3 6 2 -  
3 6 3 ,3 6 7 ,3 8 2 ,3 9 1 ,3 9 3 ,4 0 6 ,4 0 7 ,4 1 7 ,4 2 1 , 
4 2 9 -4 3 0 , 4 3 2 -4 3 3 , 4 3 5 -4 3 6 , 441, 460, 
4 6 4 -4 6 5 , 467, 475, 4 8 7 -4 8 9 , 4 9 3 -4 9 4 ,  
4 9 6 ,5 1 9 ,5 2 3 ,5 3 0 -5 3 6  

Київська губернія 343, 396, 438, 452, 464  
Київська держава 213,276—278 ,282 ,343 ,354— 

357 ,522
Київська земля 250 ,285 , 2 92 ,522  
Київська митрополія 9, 11—13, 420, 429  
Київська Русь 333, 531
Київське воєводство 258, 305, 386, 392, 396, 

402, 426, 477, 4 9 8 -4 9 9  
Київське князівство 250, 284—285, 287, 496  
Київський повіт 498
Київщина 197 ,209 ,212 ,340 ,344 ,360 ,393 ,473 , 

4 9 8 ,5 0 2 ,5 0 7 , 511, 522 
Кикін Василь, московський посол 43—44, 432 
Кипріян, архідиякон 219—220, 480  
Кирило І, митрополит 532 
Кирило, філософ 530 
Кирпич Іван, полковник 518 
Кисіль Адам, київський воєвода 3 8 6 ,3 8 8 ,3 9 2 — 

395,401
Кистяківський Б., вч. 189, 192 
Кистяківський О. (Кистяковский А .), вч. 87, 

4 2 9 ,4 5 6 ,4 6 5 ,5 2 5  
Кишка Ян, шл. 214, 477 
Кіраль С.С., вч. 443

2qM. Грушевський. Т-9

Кістка В., гром, діяч 128 
Кішка Самійло, гетьман 225 
Клеменц 2L, гром, діяч 457 
Клименко П.В., вч. 488  
Клирик Острозький, культурний діяч 220, 222 
Ключевськии В., вч. 429  
Книш Я., вч. 522  
Княжі Байраки, урочище 231, 379  
Кобилянський Еразм (Борковський, Котурніць- 

кий, Барабаш, Michałko), гром, діяч 155— 
158 ,162-163 ,165 , 453 

Кобрин, м. 287
Ковалевська (Воронцова) М., гром, діяч, дру

жина М.Ковалевського 167, 460  
Ковалевська Ганна, дочка М.Ковалевського 461 
Ковалевський А ., вч. 527 
Ковалевський Максим, вч. 471, 473—474  
Ковалевський Микола, гром, діяч 141,192, 460— 

461
Коваленко Г.М., вч. 504 
Коваленко О., вч. 514 
Ковачев Янко, друкар 121,128,148  
Когут 3 .  (Kohut Ż .), вч. 434 
Когут Л., вч. 439
Кодак, фортеця 231, 303,371—372, 380 
Козель Н., вч. X IX , 491 
Козирев О.С., вч. 450 
Кокорудз І., гром, діяч 454 
Колесник М., вч. 494  
Колодзейчик Д., вч. X IX , 509  
Коломак, р. 517
Коломаи, угорський король 338 
Коломиєць Ананія, козак 465 
Коломийський округ 438  
Коломия, м. 471
Конашевич-Сагайдачний — див. Сагайдачний 

Петро
Кондратович Ф . —  див. Вовк Ф .
Кондрашенко М., вч. 473
Конєцпольський Олександр, коронний хорунжий

3 0 5 ,3 8 6 -3 8 8 ,4 9 3
Конєцпольський Станіслав, коронний гетьман

Кониський Георгій, архієпископ 503 
Кониський О., письменник 137, 444, 461 
Конка, р. 366  
Конотоп, м. 308  
Конотопський повіт 457 
Константинов, м. 393 
Константинополь — див. Царгород 
Константинопольський патріархат 421 
Конша (Конча) Богдан, гетьман 501 
Копач І., гром, діяч XXII, 5 2 8 ,5 3 0 ,5 3 2 ,5 3 4 -  

536
Копиленко О., вч. 431
Копистенський (Копистинський, Копистянсь- 

кий) Захарія, культурний діяч 220, 317, 363, 
391,534 w

Копистенський Михайло, єпископ 534 
Копиця Д .Д ., ВЧ. 418 
Кордт В., вч. 504 
Корецький Петро, полковник 518 
Корибут, кн. 498
Коркунов М. (Коркунов Н .), ВЧ. 25, 53, 58, 

4 2 7 -4 2 8 ,4 3 4  
Корнійчук Л.Я., вч. 441
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Коровинці, с. 515 
Короленко В., письменник 197 
Корона Польська —  див. Польща 
Короткий В.А., вч. 418 
Корсаков Д ., вч. X X , 491 
Корсун О ., письменник 244, 492—493 
Корсунське староство 368, 371 
Корсунь, М. XVIII, 4 4 ,2 2 9 ,2 3 1 ,3 5 2 ,3 7 7 -3 7 8 , 

381, 4 0 0 -4 0 1 , 482 ,505  
Корш В.Ф ., Гром. ДІЯЧ 437 
Корш Ф ., вч. 419, 474
Косач Ольга, сестра М.Драгоманова 87,161,164  
Косик В., вч. 482
Косинський Криштоф, отаман 297, 305 
Косів Сильвестр, митрополит 10, 392  
Костка Анна, дружина кн. Олександра Остро

зького 481
Костомаров М., вч. X —XI, 20, 39, 41, 47, 94 — 

95 ,109 ,136 ,171 , 2 4 4 -2 4 5 , 247, 262 ,265 , 
3 2 6 ,3 2 9 ,3 3 3 -3 3 4 ,4 2 6 ,4 9 2 ,4 9 4 ,5 1 4 ,5 1 8  

Костяна могила, місцевість 386  
Костянтин (Константин) VII Багрянородний 

(Порфирородний, Великий), візантійський
імператор 550, 392, 530 

Костянтин VIII, візантійський імператор 531 
Костянтин IX Мономах, візантійський імпера

тор 531
Котельва, м. 511
Котляревський І., письменник 325 
Котлярчук А., вч. 504 
Котузів, с. 443
Котурніцький Е. — див. Кобилянський Е. 
Котян, хан 358 
Кохановський, гром, діяч 187 
Коцовський, гром, діяч 194 
Коцюбинський М., письменник ЇХ, 447 
Кошут Лайош, політик 108 
Кравченко В., вч. 425, 432—433 
Кравченко € . ,  вч. 486  
Кравчинський С., гром, діяч 447  
Краина — див. Закарпаття 
Краків, М. 273, 393, 453, 455, 481 
Красне, м. 400  
Красний Колядин, с. 457 
Кревецький І., вч. 486, 512 
Крекотень В., вч. 525, 539 
Кременчук, м. 254 
Криве, с. 436
Кривоніс Максим, полковник 91, 387, 539
Криворівня, с. 417, 432
Кривуля, отаман 378
Крижановський Б., вч. 473
Крикун М., вч. 524—525
Крилов І., поет 110
Крим (Кримська орда, Кримське ханство, 

Крым) 22, 48, 76, 80, 98, 227, 251-252 , 
2 5 6 ,2 5 9 ,2 6 4 ,2 6 8 ,2 8 7 , ЗОЇ, 303 ,342 ,352 , 
3 6 8 ,3 7 6 ,4 1 2 ,5 0 0 ,5 0 2 ,5 0 5 ,5 0 9 ,5 1 0 -5 1 1 , 
519 ,530 ,538  

Кримський А ., вч. X , 474  
Криницький Макарій, монах 38  
Крип’якевич І. (Петрович І.), вч. 273, 419,508, 

520 -5 2 1
Кричев, м. 251, 499
Кричевський Василь, графік 487, 490
Кричевський Михайло 23и, 3 7 4 ,3 7 8 —379 ,483

Криштофенко Кирило, сотник 518 
Криштофович М., вч. 468  
Кролль ҐІ., вч. 506—508  
Кропоткін П., гром, діяч 459  
Кросно, м. 539
Круглашов А ., вч. 435, 438, 452, 458, 460  
Крузо Робінзон, герой повісті 191 
Крупницький Б., вч. 525 
Крутікова Н., вч. IX —X  
Круть Софрон — див. Василевський Теофан 
Крушельницький А., гром, діяч XVIII, X X — 

XXII, 4 7 6 .4 8 1 -4 8 2 ,5 2 8 ,5 3 0 ,5 3 2 -5 3 6  
Крыловский А., вч. 523 
Крячківка, с. 462  
Кубань 109, 343 ,463 , 473 
Кудашов, кн. 100 
Кузеля 3 .,  вч. 462, 472 
Кузищин В.И., вч. 437 
Кузів D., гром, діяч XII, XVII 
Кузьма ( “Кузька”) —  див. Ляхоцький А. 
Кукольник В., вч. 484  
Кулаковський П., вч. 507 
Кулина Ольга, вч. 485
Куліш (Кулиш) П., гром, діяч 4 6 —47, 88, 92, 

9 5 ,3 2 6 ,3 2 9 ,4 3 3 ,4 9 4 ,5 3 7 ,5 4 0  
Кульчицька О ., графік 490  
Кулябко-Корецький М-, гром, діяч 441 
Кумейки, с. 253, 371, 483  
Куник А., вч. 529 
Купчинський О., вч. 420  
Курбський Андрій, кн. 216 ,220 , 295, 479  
Курилишин К., вч. X X IV  
Куропатницький А ., геральдист 498  
Курська губернія 304, 397, 473 
Куртієв — див. Ляхотський А. 149 
Курщина 473 
Кухар Р., вч. 447 
Куций І., вч 446

Л
Лавель Е., гром, діяч 166 
Лаврівський (Лавровский) Ю., гром, діяч 445 
Лавров П., гром, діяч 10л 108, 171, 173, 188, 

190, 4 4 0 -4 4 1  
Лагутенко О., вч. 487, 490  
Ладижин, м. 403 
Ладыженко К., вч. 489
Лазаревський О. (Лазаревский А .), вч. 265,434, 

514, 518
Лазовський Теодозій, єпископ 219
Лакієр (Лякієр) О ., вч. 5—6
Ласаль Фердинанд, філософ 117,128
Лашкевич О., гром, діяч 4У4
Лащенко Р., вч. 427
Лебедев М., вч. 473
Лебединцев Т., вч. 494
Лебедянь, м. 500
Лев Данилович, кн. 338, 522
Лев Мудрий, хроніст 350
Левицький (Баштовий) І.О ., вч. X , 484
Левицький В., гром, діяч 146
Левицький Григорій, гравер 241, 489
Левицький Ц —  див. Нечуй-Левицький І.
Левицький Иосиф, гром, діяч 236, 485
Левицький К., гром, діяч 465
Левицький Михайло, митрополит 235, 485
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Лепицький О., вч. 164, 419 
Лемківщина 470, 472 
Лсонтович Ф ., вч. 333 
ЛегГявко С., вч. 478, 519, 521 
Лессвич В., філосол 141 
Лстурно Ш ., вч. 4о7 
Лещииський Ян, воєвода 506  
Лизогуб Єфим, полковник 515 
Лизогуб Яків, генеральний бунчужний 513, 518 
Линчай Федір (Федько, Феодор), отаман 246— 

247, 493
Липинський В. (Lipiński W .), вч. 258 ,334 ,431 , 

483
Липівка, с. 445 
Липськ —  див. Ляйпціґ 
Липський —  див. Подолинський С.
Лисенко М., композитор 142,149, 438 
Лисенко О.В., вч. 431 
Лисенко О.Я., вч. 441 
Лисовой Н .Н ., вч. 488  
Лисяк-Рудницький І., вч. 451, 458 
Лисянка, м. 511
Литва (Велике князівство Литовське) 14 ,44 ,62 , 

209, 2 1 3 -214 , 2 5 0 -2 5 1 , 257, 2 6 7 -2 6 8 ,  
284, 2 8 6 -2 9 3 , 361, 401, 409, 419, 426, 
430, 455, 4 7 7 ,4 9 9 -5 0 0 , 523 

Литвин М., вч. 523 
Литвинова Т .Ф ., вч. 434 
Литвинович Р., гром, діяч 145, 451 
Литовська митрополія 9
Лівобережна Україна (Лівобережжя, Лівобереж

на Гетьманщина) 254, 259—261, 318, 320, 
323, 325, 304, 3 0 9 -3 1 0 , 326; 429, 434, 
510—513; див. також Задніпров’я, Україна 

Лівонія 44
Лімановський Б. (Limanowski В.), гром, діяч 156, 

1 6 3 -1 6 4 ,1 6 6 ,4 5 5 -4 5 6  
Ліндфорси, родина 89, 436  
Лобов О ., гром, діяч 106,110, 442  
Лобода Іригорій, гетьман 297 
Логвин Г.Н., вч. 487  
Лодій П., вч. 484  
Лозанна, м. 424 
Лозинський И., вч. 236, 485 
Лозинський М., гром, діяч 435, 439 
Лозка Стефан, мозирський маршалок 363, 535 
Лоначевський О., гром, діяч 90  
Лондон, м. 103, 129, 141, 148 -149 , 180, 192, 

4 4 1 ,4 4 7 ,4 5 7 , 459 ^
Лонухін Ларіон, думний дяк 59, 404  
Лопухін Олексій, чиновник 204, 473 
Лорис-Меліков М., російський міністр 167, 173, 

456
Лотоцький О., вч. X  
Лубенський полк 434, 515 
Лубснщина 229, 378  
Лубни, м. 254 ,371 ,503  
Лукаріс Кирило, патріарх 218 
Лукянов П., війт 6
Лупул Василь, молдавський господар 398—399, 

403
Лупулеску —  див. Вовк Ф.
Луцик І., гром, діяч 456 
Луцьк, м. 282  
Луцька єпископія 420
Лучаковський К., гром, діяч X X —X X I, 528

Лучкай Михайло, вч. 236, 485 
Львів, м. X X I, 8 8 -8 9 ,  92, 97, 104, 111, 113, 

1 1 5 ,1 2 7 -1 2 8 ,1 3 4 ,1 4 3 ,1 4 5 ,1 4 9 ,1 5 3 ,1 5 5 -  
1 5 6 ,1 5 8 ,1 6 0 -1 6 1 ,1 6 3 ,1 6 6 ,1 7 0 -1 7 1 ,1 7 3 , 
1 8 4 ,1 9 5 ,2 0 4 ,2 3 3 ,2 3 7 ,2 4 8 ,2 9 1 ,3 1 7 ,3 4 3 , 
3 6 1 ,3 6 3 ,3 8 6 ,3 8 9 ,3 9 0 ,3 9 3 ,4 0 9 ,4 1 7 ,4 2 1 -  
422, 426, 432, 438, 4 3 9 -4 4 0 , 442, 444, 
448, 451. 4 5 3 -4 5 6 , 461, 4 7 0 -4 7 1 , 486, 
489, 4 9 1 ,5 2 2 -5 2 3 ,5 3 9  

Львівська єпископія 420  
Львівська земля 12 
Львівська область 486, 531 
Львівське королівство 522 
Львівщина 442, 454 
Любарт Гедимінович, кн. 284—285 
Любатович О., гром, діяч 183, 439 
Любич, м. 515 
Люблін, М. 393 
Люблінська губернія 390 
Любомирський Єжи, польний гетьман 510 
Любомирські, рід 481 
Любченко В.Б., вч. 451 
Ляйпціг (Липськ), м. 87 
Лякіер О. — див. Лакієр О.
Лянцкоронський Предслав, воєвода 498  
Лятос Ян, філософ 220 
Ляхія — див. Польща
Ляхоцький А ., (Кузьма, “Кузька”, Куртієв),

Г£ О М . діяч 1 4 9 ,1 6 6 ,1 7 3 ,176 ,179 ,184 ,197 , 

Ляхоцький В., вч. 495

м
М.Г. — див. Грушевський М.
М.Д. —  див. Драгоманов М.
М.К. — див. Капраль М.
М.М. — див. Мудрий М.
Маврикій, так зв., хроніст 276 
Маврикій, хроніст 350, 529  
Магомет IV, султан 261 
Магомет, кримський претендент 252 
Маґочій П.Р. (Magocsi P .R .), вч. 446  
Мазепа Іван, гетьман 29—30, 32, 4 9 —50, 193, 

2 4 0 ,2 6 3 ,3 1 3 -3 1 5 ,3 1 9 ,3 2 3 ,3 3 4 ,4 3 3 ,5 1 5 , 
525,540

Майборода Р., вч. X X I, 418-419 , 491 
Майнов В., вч. 103 
Майхер В., вч. 495 
Макарій, патріарх 40, 538 
Макарчук С., вч. 446  
Маковей О., вч. 485 
Максимович Г.А., вч. 434 
Максимович М., вч. 95, 239, 248, 487, 493— 

494
Маленко Л .М ., вч. 483
Малон (Мальон, Маїоп) Бенуа, гром, діяч 127, 

1 9 7 -1 9 8 ,4 4 7
Малопольща 477; див. також Польща 
Малоросія (Мала Росія, Мала Русь, Малорос

сия, Юго-Западный край, Russia Mynor)
XIV, 5, 7, 9 -1 3 ,1 5 ,1 8 , 23, 2 5 -2 7 , 29, 31, 
3 3 -3 4 ,3 9 , 47, 5 0 -5 3 , 6 0 -6 1 , 70, 7 6 -7 7 ,  
80, 95, 99, 198, 263, 343, 420, 463; див. 
також Україна

Мальований В .Г., гром, діяч 139,141,167, 449, 
4 5 8 ,4 6 0
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Мальшинський А ., гром, діяч 188, 459—460  
Малюшицький (Суразський) Василь, культур

ний діяч 480
Мандичевський І., гром, діяч 89, 146, 155—158, 

453
Манзенко П.Т., вч 439 
Манувріє (Manouvrier) Л., вч. 202, 463, 467 
Маріуполь, м. 358 
Марія Ілічна, цариця 67 
Марія Тереза, імператриця 233, 237, 321, 483 
Маркевич (Маркович) М., вч. 72 ,245 ,247 ,333 , 

498 ,518
Маркович Андрій, полковник 517 
Маркович Панас, гром, діяч 326 
Маркович Светозар, серб 112 
Маркович Я., вч. 518 
Маркович Яків, шл. 515 
Марковичі, шл. 325 
Марковичка — див. Вовчок Марко 
Маркс К., вч. 86, 97, 99, 102-103, 105, 1 0 7 -  

1 0 8 ,1 1 7 ,119 ,142 ,147 ,174 -175 , 435, 440, 
459

Мармароський комітат (Мармарош) 321, 339
Марсель, м. 179
Мартоси, шл. 325
Масарик Т., вч. IX
Маслів Став, урочище 507
Маслюк В., вч. 525
Масляк В., вч. 461
Матвеев А ., посол 8
Матяш І., вч. XI, XVI
Махновець Л., вч. 530, 533
Мацейовський Бернард, епископ 479
Мацціні Дж., громад, діяч 108
Меандр, історик 529
Мегмет-Ґірей IV, хан 510
Мезенцев Н.В., міністр 178
Мелецький К., вч. 502
Мельгунов С .П., вч. X , 423, 429
Мельник К., вч. 500, 502
Мельник Л.Г., вч. 432, 434, 515
Мельников Е .И., вч. 488
Мельниченко В., вч. V , IX, X X , 432
Мена, м. 513
Менґлі-Ґірей, хан 266, 519 
Менгу (Менке, Мунке), хан 359, 533 
Мендельсон С., гром, діяч 190 
Менська губернія 416 
Меншиков Г., російський діяч 265 
Метлинский А., вч. 540 
Мечников І., вч. 98, 471 
Мигалевський К., полковник 511 
Микешин Михайло, скульптор 536 
Микитин Ріг, місцевість 247 
Микитюк В., вч. 454 
Микола II, імператор 431 
Миллер (Міллер) А .И ., вч. 446—447 ,4 4 9 ,4 5 7  
Милорадович Ґ., вч. 444, 514 
Милорадович (Скоропадська) Єлизавета, гро

мадський діяч 444  
Милорадович Лев, шл. 444  
Милорадович М., полковник 517 
Миргородський полк 124, 512 
Мирний Панас, письменник 152, 168 
Мирон —  див. Франко І.
Михайлівка, с. 515

Михайло — див. Вишневецький Михайло 
Михайло Олелькович, кн. 250, 495—496  
Михайло Федорович, цар 75, 79 
Михайлович Тимотей, помічник друкаря 221, 480 
Михальчук К., вч. 419 
Мицик Ю., вч. 426. 500—502 
Мицько І., вч. 479, 480, 481, 533, 534, 535 
Мишко Д.І., вч. 502 
Мізевна, порт 365 
Мізин, С. 205, 463, 470, 4 7 3 -4 7 4  
Міллер О., автор спогадів 102 
Міль (Мілль) Дж., вч. 117 
Мірчук І., вч. X V  
Міщук Р.С., вч. 437, 451 
Міяковський В., вч. 508 
Многогрішний Дем ян, гетьман 49, 260, 309, 512 
Могила Петро, господар 302 
Могила Петро, митрополит 10, 240, 317, 420, 

489
Могилівська єпископія 421 
Могильницький А., поет 238, 486  
Могильницький І., гром, діяч 235, 485 
Могилянський М., вч. 472 
Модест, вч. 495
Модзалевський (Модзалевский) В., вч. 265, 419, 

489 ,509 , 515-518  
Мозер М., вч. 484  
Мозир, м. 344 
Мойсей, бібл. 392, 412
Молдавія (Молдова) 287—288, 290—292, ЗОЇ, 

305 ,321 ,438  
Молочна, р. 366
Моммзен (Момзен, Mommsen) Т., вч. 89, 437
Монако, м. 467
Монастириськ, м. 438
Монахів — див. Мюнхен
Монголія 532
Мономах Володимир, кн. 282 
Монпелье, М. 9 9 ,1 0 4 -1 0 6 ,1 6 6 ,1 7 6 -1 7 7 ,1 7 9 ,  

183-184, 440,
Моравія (Великоморавська держава, Морава)

338, 360
Мордовець (Мордовцев) Д., літератор 136—137 
Морозов О., вч. 421 
МорТІЛЬЄ А., ВЧ. 470
Мортільє (Мортілє, Mortiilet) Ґ., вч. 103, 202— 

203, 467, 470  
Мосенкіс Ю., ВЧ. 528
Москва, м. V , X IX , 3, 8 - 9 ,1 6 ,  23, 35, 4 1 ,4 7 -  

4 8 ,6 4 ,8 3 ,8 5 ,1 8 6 ,2 3 9 ,2 5 3 ,2 6 2 ,3 4 3 ,4 1 8 — 
4 2 1 ,4 2 4 ,4 2 8 ,4 3 2 ,4 3 9 ,4 4 7 ,4 7 1 ,4 7 3 ,4 8 7 , 
500, 508,510, 514, 517

Московська держава (Москва, Московія, Мос
ковське Велике князівство, Московщина, 
Московське царство) X , X IV , 7, 11, 13—15, 
17-19 , 2 2 -2 4 , 26, 28, 32, 3 5 -3 8 , 4 0 -4 8 ,  
5 1 -5 6 ,5 8 ,6 5 ,7 8 ,1 0 9 ,1 1 7 ,2 5 0 -2 5 1 ,2 5 6 -  
257, 2 5 9 -2 6 0 , 287, 290, 292, 3 0 1 -3 0 2 , 
3 0 5 -3 1 0 ,3 1 1 ,3 1 3 ,3 1 7 ,3 9 8 ,4 0 3 -4 1 2 ,4 1 5 , 
422, 4 3 0 ,4 9 9 -5 0 0 ,5 0 4 -5 0 5 ,5 0 7 ,5 1 0 ,5 1 1 , 
519, 525; див. також Росія 

Мосхопуло (Мосхопул) Еммануїл, культурний 
діяч 218, 480

Мотовило, культурний діяч 216, 220, 479  
Мочульський М., вч. X X I, 419 
Мстислав Глібович, кн. 533
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Мстислав, кн. київський 358 
Мстислав, м. 499
Мстислав Мономахович, кн. 280—281
Мстислав Романович, кн. 533
Мстислав Удатний, кн. 358
Мстиславська епископія 420
Мудрий М. (М .М .), вч. XXIII, 443, 446, 448,

Му^зий Ярослав (Ярослав), кн. 277 ,354—357,

Мужиловський С., посол 332 
Мукачеве (Мункач), м. 156, 233, 484  
Мукачівська єпархія 233, 484  
Муктадир, халіф 527 
Мункач —  див. Мукачеве 
Муравйов М., військовий VI 
Муркос Г., вч. 539
Мухамед-Прей НІ, кримський претендент 501— 

502
Мюнхен (Монахів), м. 97, 112 
Мякотин В., вч. 17, 25, 46, 54, 58, 334, 424— 

425, 4 2 7 -4 2 8 ,4 3 4

Н
Навроцький В., гром, діяч 89,113,115,132,134, 

157,168, 4 4 3 -4 4 4 , 449, 461 
Нагірний В., гром, діяч 105,107,111, 442—443 
Наливайко Д., священик 220, 421, 480  
Наливайко С., гетьман 297, 478  
Наполеон III, імператор 110 
Нарбут Георгій, маляр 490  
Нарольський А., гром, діяч 194, 461 
Нарский И.В., вч. 425
Натальїн (Наталии, Наталіи) Д ., шл. 3 4 ,52 ,430
Наулко В., вч. XVIII, 463, 4 6 7 -4 6 9 , 471
Науменко В., вч. 419, 494
Наумович І., іром. діяч 100, 194, 461
Неаполь, м. 87, 466 0
Нслюбович-Тукальський Иосиф, митрополит 421
Немирич Юрій, шл. 257, 506—507
Немирів, М. 387
Немирович Андрій, воєвода 500
Немировский Е.Л., вч. 488
Нерода Яків (Бородавка), гетьман 501
Нестор, літописець 350
Нечаев Питирим, митрополит 488
Нечаев С., гром, діяч і08, 129, 137
Нечай Данило, полковник 399
Нечай Іван, полковник 400, 414
Нечиталюк М .Ф ., вч. 494
Нечуй-Левицький (Левицький) 1., письменник

88,159, 353,530  
Неман, р. 13 
Низ —  див. Запоріжжя
Никитин Рог (Никитинская сеч), місцевість 

2 4 5 -2 4 6
Никифор, екзарх 215, 478
Никифор протосинкел 218
Николаевский Б., вч. 459
Никольский Н.М ., ВЧ. 429
Ніжин, М. 37, 344, 429, 433, 501, 512
Ніколаєв В., архітектор 536
Німеччина 90, 93 ,125
Новаківський В., вч. XIII
Новацький Р., вч. XI
Новгород, м. 198 ,240 , 2 8 2 ,3 5 2 ,4 8 8 ,5 3 0

Новгород-Сіверський, м. 512 
Новицкий И .П ., ВЧ. 493  
Новосілки Лісні, с. 486
Нольде Б. (Nolde Boris), вч. Х ІѴ -Х Ѵ , 1 7 -2 0 , 

24, 26, 27, 32, 45, 47, 55, 420, 4 2 2 -4 2 5 ,  
433

Норвегія 532
Носов (Носів) А ., вч. 462, 473 
Нудьга Г., вч. 538 
Нью-Джерсі, штат XVIII 
Ныо-Иорк, М. 475, XII

О
Обидовський 1., козацький діяч 515 
Овруцький повіт 426  
Оглоблин О., вч. 424, 525—526, 540  
Огоновський О., вч. 145,152,156, 444, 455 
Одарченко П., вч. 494
Одеса, м. 87 ,100 ,129 ,139 ,141 , 343, 428, 442, 

447, 449, 460, 465 
Озак, с. 515
Окіншевич Лев, вч. 431 
Окольський Ш ., хроніст 253, 498, 502 
Окуневський Т., гром, діяч 192 
Окуневський Я., гром, діяч 141 
Олег, кн. 332
Олександр —  див. Олелько Володимирович 
Олександр Ілібович, кн. 533 
Олександр II, імператор 175,177—178,446 ,452 , 

456
Олександр III, імператор 460  
Олександр, великий кн. 499  
Олексій Михайлович, цар X IV , 5—8,10, 47, 53, 

5 9 -6 2 ,  6 6 - 6 8 ,  70, 72, 75, 77, 79, 81, 85, 
427,513

Олексій Олексійович, царевич 83, 85 
Олексій, св. 66
Олельківна-Слуцька Софія Юріївна, кн. 497  
Олелько (Олександр) Володимирович, кн. 250, 

4 9 5 -4 9 6
Олельковичі (Олельковичі-Слуцькі, Слуцькі),

КН. 250, 284, 290, 4 9 5 -4 9 7 , 523, 
Олесницький € .,  вч. 443 
Олеськів О., гром, діяч 171 
Олесько, м. 519 
Оліфант, м. X X I 
Олфер’єв І., окольничий 404  
Ольвія (Ольбія), М. X  340—341 
Ольга, княгиня 350, 355, 530 
Ольгерд Гедемінович, кн. 495—496  
Онон, р. 532 
Онопріенко В.І., ВЧ. 495 
Опара Степан, генеральний обозний 510 
Опішня, с. 511 
Опора, р. 531
Орда 253, 270, 282, 402, 539; див. також Крим

ське ханство 
Орель, р. 310
Орлай Іван, культурний діяч 484  
Орлик П., гетьман 32, 315 
Орша, м. 475
Осинський В., гром, діяч 465 
Османська імперія — див. Туреччина 
Остап, герой брошури 121, 125, 126, 127 
Остер, р. 254, 266  
Островська Теофіля, львів’янка 456



558 ПОКАЖЧИК

Острог 2 1 4 ,2 1 7 -2 1 9 ,2 2 3 ,3 6 1 ,3 6 4 ,4 7 6 ,4 7 9 -  
481, 4 8 9 ,5 1 2 ,5 3 3 -5 3 4 ,

Острозька Анна-Алоїза, кн. 223, 481 
Острозька Беата (з Костельця), матір Гальшки 

Острозької 478
Острозька Гальшка, кн. 214—215 ,476—479  
Острозька Єлизавета-Пелагія, дочка кн. Василя 

Костянтина Острозького 477 
Острозька Катерина, дочка кн. Василя Костян

тина Острозького 477 
Острозька Софія, кн. 481 
Острозький Адам-Костянтин, кн. 481 
Острозький Василь Костянтин (К.В., Василь, 

Василь Константин, Константин, Костян
тин) 2 1 4 -2 2 1 ,2 2 3 ,2 4 0 ,3 6 1 ,3 6 4 ,4 7 6 -4 8 1 , 
5 3 3 -5 3 4

Острозький Василь Олександрович, кн. 481
Острозький Ілля, кн. 214, 476
Острозький Костянтин Іванович, кн. 214, 361,

476.533
Острозький Олександр, кн. 215, 223, 477, 479,

481.534
Острозький Олександр Олександрович, кн. 481 
Острозький Януш, кн. 2 1 4 -2 1 5 ,3 0 5 ,3 6 4 ,4 7 6 -  

477
Острозький Януш Олександрович, кн. 481 
Острозькі, князі 214, 223, 361, 481, 523 
Остророг Миколай, військовий 386—387 
Острянин Яцько (Степан-Криштоф), гетьман

2 5 3 -2 5 5 ,3 0 3 -3 0 4 ,3 7 1 ,5 0 2 -5 0 3  
Оуен Р., гром, діяч 132 
Охматів, с. 408, 537 
Охримович В., вч. 203, 468  
Очаків, M. 2 6 7 ,3 6 5 -3 6 6 ,5 0 0 , 519, 536 
Ошуркевич Л .О ., ВЧ. 489

П
Павленко С., вч. 525 
Павлик А., гром, діяч 144, 162, 453 
Павлик М„ гром. Діяч X V I-X V II, 88, 92, 96, 

9 8 -9 9 ,1 0 4 -1 0 6 ,1 1 4 ,1 2 0 -1 2 1 ,1 3 1 ,1 3 8 -  
139,143-145 ,149 ,153-155 ,157-166 ,170— 
189, 1 9 3 -1 9 5 , 197, 4 3 5 -4 3 6 , 4 3 8 -4 3 9 ,  
4 5 1 -4 5 6 , 466  

Павлик П., гром, діяч 144 
Павликівни, сестри М .Павлика 177 
Павлій П., вч. 537 ,538 , 539, 540
Павло —  див. Тетеря П.
Павло архідиякон —  див. Алепський П.
Павло, імператор 323 
Павловський В., вч. 490  
Павлюк (“Павлюга”), гетьман 253—254, 303,503 
Павлюк (Буг) Павло, отаман 482, 483 
Паволоцький полк 511 
Падуя (Патавія), м. 219 
Паїсій, патріарх 392  
Паліенко М., вч. 494  
Палій Семен, полковник 310, 318, 524 
Пантюхов І., вч. 103, 468  
Париж, м. XVIII, 87 -88 ,9 7 ,1 0 3 ,1 0 5 ,1 0 6 ,1 6 7 , 

183,192,197, 2 0 2 ,2 0 3 ,4 2 4 , 437, 438,441, 
455, 4 6 6 -4 6 8 ,4 7 0 , 472 

Партицький О., вч. 184, 455, 459  
Паславський І., вч. 495 
Патрило І., вч. 483, 524 
Пачовський В., літератор 514

Пашаева Ц.М ., вч. 446  
Пашук А.И ., вч. 525 
Переворськ, м. 477 
Перекоп, місцевість 537 
Перемиська єпископія 420  
Перемишль, м. 235—236, 4 8 4 —485, 531 
Перемишляни, округ 454  
Перемищина (Підгір'я) 12 
Перетц В., вч. 494
Переяслав, м. 7—8 ,1 0 ,3 7 —39, 4 6 —48, 59, 69, 

2 5 4 ,2 6 1 ,2 8 0 ,2 8 2 ,3 5 9 ,3 9 3 ,4 0 4 ,4 2 5 -4 2 6 , 
4 2 9 ,4 3 1 -4 3 3 ,5 1 3 ,5 3 3 , 

Переяслав-Залеський, м. 500 
Переяславська волость 280  
Пермщина 197 
Персія 291,358
Петербург (Санкт-Петербург), м. X V , XVIII, 

9 4 ,1 0 0 ,1 0 9 ,1 2 9 ,1 4 1 ,1 9 2 ,2 0 4 , 206, 2 6 4 -  
2 6 5 ,3 1 5 ,3 3 4 ,4 1 8 ,4 3 6 -4 3 8 ,4 4 0 ,4 4 2 ,4 4 7 , 
460, 4 6 7 -4 6 8 , 470, 4 7 2 -4 7 5 , 494, 517 

Петр, митрополит 245 
Петрарка Франческо, письменник 222  
Петраш О., вч. 486  
Петрик, гетьман 515 
Петро II, імператор 29
Петро І (Петр), імператор 27, 29, 31—32, 4 9 — 

50 ,57 ,193 ,263-265 ,314-315 ,515-519 ,525
Петро, св. 66
Петровський М .Н., вч. 419, 502, 512, 529  
Петро-Розумовське, с. 186 
Пильчиков Д ., гром, діяч 444  
Пилявка, р. 387
Пилявці, м. 3 8 7 -3 8 9 ,3 9 3 ,3 9 6 , 401, 426  
Пирський М., гетьман 252, 501 
Пирятинський повіт 462  
Писарєв Д., гром, діяч 166 
Пичета — див. Пічета В.
Південна Слов’янщина 104 
Південна Україна 292; див. також Україна 
Південний Буг, р. 2 8 2 ,2 8 5 ,2 9 3 -2 9 4 ,3 0 5 ,3 1 0 , 

524Південно-Східна Європа 275 
Південно-Східна Україна 271, 298; див. також 

Україна
Північна Азія 341
Північна Європа 348
Північна Русь (Чорна Русь) 421
Північна Україна 292; див. також Україна
Північний Кавказ 358, 359
Північний Китай 358
Підволочиський район 436, 445
Підгайці, м. 510
Підгір’я — див. Перемищина
Підкова 1., господар 268, 486, 502
Підляшшя (Подлясія) 12,109, 209, 292
Піза, м. 466
Пінськ, м. 287, 344 ,523
Пінський повіт 416
Пінщина 212
Піхно Д.І., вч. 493
Пічета (Пичета) В., вч. 431, 522—523 
Плетенецький Єлисей, архімандрит 317, 362, 

3 6 4 ,3 9 1 ,5 3 4 -5 3 5  
Плеханов Г., гром, діяч 185—187 
Плоешти, м. 465
Плохій С., ВЧ. 4 7 7 -4 7 8 , 504, 521, 534
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Площанський В., вч. 119 
Площанські, рід 138
Победоносцев К.П., політичний діяч 446  
Побужжя (Белзько-Холмське, “Червенські гра

ды” > 2 1 2 ,2 7 9 ,2 8 5 ,2 9 0 ,2 9 4 ,5 3 1  
Поволжя 359
Поділ, район Києва 139,152,363, 464 ,535  
Поділля 5, 12, 14, 2 0 9 -2 1 0 , 220, 261, 285, 

290—292, 294, 344, 393, 4 0 2 -4 0 4 , 408, 
426,473,480,519; див. також Пониззя, По
низзя Галицьке

Подільська губернія 3 4 3 ,4 3 8 ,4 7 3  
Подільське воєводство 19—2 0 ,4 0 0 ,5 0 7  
Подільське князівство 287  
Подкарпатска Русь —  див. Закарпаття 
Подлясія —  див. Підляшшя 
Подніпров'я 1 4 -1 5 ,2 1 ,1 23 ,215 ,266 ,272 ,281 -  

285 /292—294,303-305 ,310 ,341 ,501 ,503 , 
5 2 2 -5 2 4

Подобайло С., полковник 407 
Подолинська Н.Я., гром, діяч 175,177,183  
Подолинський Андрій, батько С.Подолинського 

101,106,533
Подолинський Вадим, син С.Подолинського 106 
Подолинський С.А. (Липський, псевдонім), 

гром, діяч X VI, 86, 9 6 -1 0 8 ,110 -112 ,115 , 
120 -121 ,127-129 ,132-134 ,139 ,141-142 , 
147,150-151 ,154 ,166 ,167 ,172 ,174 ,176— 
1 7 7 ,1 7 9 -1 8 4 ,1 9 8 ,4 3 5 ,4 3 9 -4 4 0 ,4 4 9 ,4 6 6  

Подолинський Сергій, син С.Подолинського 106 
Подолииські, родина 176—177, 179,182  
Подоння 358 
Подунав'я 275 
Познань, м. 87, 90
Покровський М., вч. 17, 30, 54, 58, 429, 434 
Покуття 12, 389
Полстика (Політика) Г., гром, діяч 51, 83, 434 
Полещук Т., вч. 457
Полісся 2 1 1 -212 ,266 , 2 8 1 ,3 3 7 ,4 1 6 ,4 2 6  
Полозович Сенько, намісник 267 
Полонне, м. 384  
Полотнюк Я., вч. 539
Полтава, м. 115,122,173, 254, 3 4 3 -3 4 4 , 436  
Полтавська губернія 396, 436, 458, 460, 462, 

4 7 1 ,5 «
Полтавський полк 512
Полтавщина 109, 203, 340, 447 ,458 , 473
Полуботки, рід 193
Полуботок Леонтій, полковник 263, 514 
Полуботок П ., наказний гетьман X IX , 263— 

2 6 5 ,3 1 5 ,3 2 3 ,5 1 4 -5 1 8
Польща (Ляхія, Польська держава, Польське 

королівство, Польсько-Литовська держава, 
Корона, Корона Польська) 9,11,13, 15,17, 
2 1 -2 3 , 26, 30, 36, 48, 5 5 -5 6 , 59, 6 2 -6 3 ,  
91 ,139 ,151 .162 ,166 ,193 , 2 0 9 -2 1 0 ,2 1 2 -  
2 1 3 ,2 1 5 ,2 2 8 .2 3 5 ,2 3 7 ,2 5 3 ,2 5 6 -2 6 1 ,2 6 8 , 
2 8 4 -2 8 9 ,2 9 2 - 2 9 4 ,2 9 8 ,3 0 0 - 3 0 3 ,3 0 5 -  
310, 317-321, 323, 3 2 7 -3 2 8 , 344, 3 6 0 -  
361, 3 6 8 -3 6 9 , 376, 3 8 2 -3 8 3 , 386, 392, 
393 , 3 9 4 , 3 9 7 , 3 9 8 , 4 0 3 - 4 0 4 ,  4 0 6 -  
412, 4 1 5 -4 1 6 ,4 1 9 ,4 2 6 ,4 2 8 ,4 5 9 ,4 7 3 ,4 7 8 , 
5 0 4 -5 0 7 , 510-512 , 524, 536; див. також 
Малопольща, Великопольща 

Помпеї, м. 466
Пониззя 283, 285; див. також Поділля

Пониззя Галицьке 292
Попов М.С., вч. 489
Попов О ., вч. 17, 2 4 -2 5 , 54, 424, 427,
Попович Олексій, герой думи 226
Попрад, р. 339
Порта —  див. Туреччина
Поссевин А ., нунцій 250, 497
Потапов О.Л., вч. 446
Потелич, с. 389
Потій Іпатій, єпископ 216, 220, 222, 479—480  
Поток, р. 339
Потоцький Альфред, намісник 455 
Потоцький Миколай, гетьман коронний 229—

232, 3 7 6 -3 7 7 , 3 8 0 -3 8 2 , 385, 393, 4 0 1 -  
4 0 2 ,4 0 8 -4 0 9 ,4 8 2 - 4 8 3 ,4 9 3 ,5 0 2  

Потоцький Стефан, гетьманич 230—231, 378— 
ЗЖ),483

Потульницький В., вч. XI, ХНІ, XVI 
Правобережна Україна (Правобережжя) X IX ,

118, Ź 5 9 -2 6 1 ,3 0 9 -310 ,318 ,322 ,510 -513 , 
524, 526; див. також Україна 

Прага, М. XII, X IX , 8 6 -8 7 ,4 2 4 ,4 3 6 .4 6 4 ,4 7 3  
Прибылева А ., вч. 189 
Пригара А ., вч. 87
Прип'ять, р. 1 9 -2 0 , 280, 3 4 3 -3 4 4 , 426  
Присецький І., гром, діяч 177,179—180, 458 
Пріцак О. (Pritsak О .), вч. 537 
Прованс 87
Прокопій (Прокопій Кесарійський), історик 276, 

336 ,350 ,527  
Пронський А ., кн. 520  
Прохор, архімандрит 6 4 —65, 67 
Прудон П.Ж ., гром, діяч 110,173, 457—458 
Пруссія 3 2 3 ,5 0 5 ,5 2 6  
Прут, р. 292, 383 
Псел, р. 254
Пугачов С .# повстанець 198 
Пузина Д., літератор 325  
Путивлець Марко, козак 503 
Путивль, м. 511, 512 
Пуцко В.Г., вч. 488  
Пушкін О ., поет 100

р
Равіта-Ґавронський (Ґавронський) Ф ., вч. 246, 

492
Радзивілл Богуслав, кн. 497, 505 
Радзивілл Криштоф ( “Перун”), кн. 214, 476— 

4 7 7 ,4 9 7
Радзивілл Людвика-Кароліна, кн. 497  
Радзивілл Миколай ( “Чорний”), кн. 476  
Радзивілл Миколай Криштоф ( “Сирітка”), кн. 

476
Радзивілл Януш, гетьман литовський 398, 401, 

504
Радзивілл Януш, каштелян 214, 477, 497  
Радзивилли, рід 250, 477, 481 
Разін С., повстанець 198 
Раковський І., вч. 463, 471—473 
Ракочій Дьердь (Ракоцій Дьердь II), кн. 392, 

4 0 9 -4 1 0 ,4 1 6 ,5 0 5 -5 0 6  
Ракушка-Романовський Р., полковник 512 
Раллі З .К ., гром, діяч 185 
Ратно, м. 287 
Реклю Ж., географ 168 
Реммельмаєр О., жінка Ф.Вовка 471
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Репринцев В.Ф ., вч. 446
Рєпнін-Оболенський Б. (Репнин), кн. 75, 79
Рибалко О., вч. XXIII , 431
Рим, М. 87, 218-219 , 341, 368, 466, 480, 536
Римська імперія 89
Римша А ., культурний діяч 218, 479
Ричка В., вч. 4ІУ, 420
Ріґельман О., історик 429, 498
Рікардо Д ., вч. 9 7 —98
Ріпка, козак 503
Річ Посполита — див. Польща
Ровинський Д., вч. 239, 487—488
Рогатин, м. 389
Рогатинський повіт 454
Рогатинський район 445
Родіна М., вч. 537—540
Рожнів, с. 477
Розен В., ВЧ. 529
Розенфельд І., вч. X V , 18—19, 21—22, 24—28, 

3 0 - 3 2 ,3 4 ,4 5 - 4 8 ,5 4 - 5 5 ,4 2 2 - 4 2 3 ,4 2 6 -  
427, 4 2 9 -4 3 0 , 334, 525 

Розов Н.Н ., вч. 488
Розумовський Кирило, гетьман 29, 32, 57, 316, 

437,525
Розумовські, рід 316 
Роллен Ледрю О., гром, діяч 108 
Роллє А., вч. 492  
Роман, кн. 283 
Романець О.С., вч. 492  
Романови, династія 35, 53, 431 
Романович Іван, канцелярист 518 
Романович-Славотинский О., вч. 5 
Романчук Ю., гром, діяч 194 
Роменська волость 254
Ромодановський Г., кн. 31, 49, 261—262, 511— 

513
Росія (Великоросія, Велика Росія, Російська дер

жава, Російська імперія) VIII, IX, X V , 6 — 
7, 9 -1 0 ,1 2 , 18, 27, 29, 35, 52, 59, 60, 61, 
62, 66, 7 0 -7 1 , 77, 83, 91, 9 4 -9 5 ,  9 8 -9 9 ,  
10 7 -1 1 0 ,1 1 5 ,1 1 9 -1 2 1 ,1 2 3 ,1 2 5 ,1 3 2 -1 3 3 , 
136 ,138 ,139 ,140 ,145 ,148 ,150 -151 ,154— 
1 5 5 ,1 6 2 ,1 7 6 ,1 7 8 -1 8 0 ,1 8 5 ,1 9 1 -1 9 2 ,1 9 7 , 
198, 2 0 4 ,2 3 4 -2 3 6 ,2 3 8 ,2 7 6 ,3 1 4 ,3 1 8 ,3 2 1 , 
326 ,3 2 7 -3 2 9 ,3 3 1 -3 3 2 ,3 4 3 -3 4 4 ,3 7 1 ,4 1 8 , 
4 2 2 -4 2 4 , 427, 4 3 0 -4 3 1 , 437, 4 4 0 -4 4 1 , 
446, 450, 4 5 2 -4 5 3 , 4 5 6 -4 6 0 , 4 6 2 -4 6 3 , 
466, 468, 470, 472, 4 7 4 -4 7 5 , 491; див. та
кож Московська держава 

Ростиславичі, династія 338, 527 
Ростов, м. 282 
Ростово-Суздальські землі 9 
Ростовський — див. Туптало Дмитро 
Рошкевичівна М., гром, діяч 164 
Рошкевичівна О., перекладач 166 
Рубай-Кравченко В .В., вч. 490  
Руденко Н. вч. 463, 469  
Руденко С., вч. 473 
Рудинський М., вч. 473 
Рудницький С., вч. X X  
Рудченко І., гром, діяч 90, 98  
Ружинський Богдан, гетьман 268  
Румунія 106 ,178-180 , 185, 2 0 2 ,4 6 4 -4 6 6 , 521 
Румянцев О., російський діяч 517—518 
Румянцев П., граф 3 4 ,5 0 -5 1 ,5 7 ,3 1 6 ,3 2 2 ,4 2 9  
Русина О., вч. 522

Русов М., вч. 472
Русов Михайло, громадський діяч 436  
Русов О., гром, діяч 88 —92, 9 6 —9 8 ,103 ,141 , 

436 ,438
Русова (Ліндфорс) Софія, гром, діяч 190, 436  
Русь (Велике князівство Руське, Південна Русь, 

Руська держава, Русь-Україна, Русь київсь
ка, Русь литовська, Russia) 10, 12, 15, 68, 
71, 75, 91, 94 ,154 ,162 , 211, 213, 2 5 6 -2 5 8 ,  
333, 338, 3 5 2 -3 5 3 , 357, 392, 4 2 0 -4 2 1 ,  
506—507, 529; див. також Україна 

Руське воєводство 507 
Рябков П., вч. 472 
Ряжськ, м. 500 
Рязанщина 500 
Рязань, м. 52 
Рясна О .О ., вч. 493—494  
Ряшів, м. 115,134

С
Саадат-Ґірей, хан 500 
Савич Семен, генеральний писар 518 
Савченко Ф .Я., вч. 86, 99, 438, 446, 449  
Сагайдачний (Конашевич-Сагайдачний) Петро,

гетьман 228, 298, 301, 362, 363, 364, 369, 
391 ,534 -535

Сакович Касіян, культурний діяч 535 
Саліковський О., вч. X  
Самійло —  див. Богданович С.
Самовидець, літописець 332; див., ймовірно, Ра

кушка-Романовський Р.
Самойлович Євфимія, шл. 515 
Самойлович Іван, гетьман 49, 261—263, 309— 

310,313, 314,513-515  
Самойлович М., полковник 515 
Самсун, м. 366
Санкт-Петербург — див. Петербург 
Сарай, м. 360  
Саратов, м. 436 
Сарбей В.Г., вч. 440  
Сас П.М ., вч. 429  
Сахаров В., вч. 473 
Сахнович Григорій, полковник 65 
Сварник Г., вч. X XI 
Сварник І., вч. 421, 493 
Свидригайло, кн. 284, 287, 496, 523 
Святополк Володимирович, кн. 280, 338, 356— 

357,527,531
Святослав, древлянський кн. 531
Святослав Ігоревич, кн. 352
Святослав Ярославич, кн. канівський 533
Секкі А .П ., астроном 114
Сельський Щ ., студент 156, 161, 164
Семевский М., вч. 103
Семевський В., вч. 423, 429, 526
Семен (Симеон) Олелькович, КН. 250 ,284 , 496
Сен-Сімон Клод, утопіст 132
Сербин Р., ВЧ. 441
Сербія 140,145, 473
Сергеевич В., вч. 24—25, 27, 52, 424, 427 
Середа В.В., вч. 451 
Середа О., вч. 436, 446  
Середземне море 224, 341 
Середня Азія 532
Сибір 122, 123, 124, 129, 149, 197, 343, 447, 

4 4 9 -4 5 0 , 458, 4 6 0 -4 6 1 , 466
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Сигізмунд Август, король 520
Сигізмунд І, король 520
Сигізмунд III, король 298, ЗОЇ, 303, 476, 501
Сигізмунд Кейстутович, великий кн. 287
Сигот, м. 156
Симбірськ, м. 432
Симеон, єпископ 533
Симеон Олелькович — див. Семен Олелькович
Сииоп, м. 365
Сирія 385
Сисин Ф ., вч. 458
Сівер, м. 523
Сіверщина 280, 426, 500, 522
Сігурдсон Гаральд, принц 531
Сікст (Sixt) IV, папа римський 15
Сімферополь, м. 440
Сірко Іван, кошовий отаман 202, 466
Січ Запорізька — див. Запоріжжя
Січинський В. (Sitschynskyj V .), вч. 487, 489
С-й —  див. Вовк Ф .
Скарга Петро, єзуїт 216, 219, 479  
Скидан Карпо, полковник 503 
Скитія 528
Скіл (Скиль), цар скіфів 340, 528 
Сколе, м. 531
Скоморовський І., гром, діяч 97 
Скопип, м. 500 
Скорики, с. 445 
Скоропадська Н., шл. 515 
Скоропадський Іван, гетьман 29, 31,50, 263,314, 

316 ,515-517
Скоропадський Павло, гетьман VIII, 444  
Скоропадські, рід 444
Слабченко М., вч. 17, 25, 48, 34, 58, 4 2 7 -4 2 8 , 

434Сливинський, гром, діяч 105—106, 111 
Славинський М., видавець 473 
Слобідська Україна (Слобідщина) 304, 310, 313, 

3 2 6 ,3 9 7 ,4 0 2  
Словаччина 521 
Слуцьке князівство 250, 496  
Слуцький Іван-Семен Юрійович, кн. 497  
Слуцький Олександр Юрійович, кн. 497 
Слуцький Семен II Юрійович, кн. 496  
Слуцький Юрій II Юрійович, кн. 250, 49 6 —497 
Слуцький Юрій III Юрійович, кн. 496  
Слуцький Юрій Семенович, кн. 496  
Слуцькі —  див. Олельковичі 
Случ, р. 282, 386  
Слюдикова Т., вч. 441 
Смирнов В.М., вч. 441 
Смоленськ, м. 74, 79, 282 
Смоленщина 15
Смолій В.А., вч. 447, 451, 482, 508, 537 
Смотрицький Герасим, культурний діяч 218, 220— 

2 2 3 ,3 6 1 ,4 7 9 -4 8 0
Смотрицький Мелетій (Максим), культурний 

ДІЯЧІ18, 222, 361, 479 -4 8 0  
Снсжко-Блоцкий А .Ф ., редактор 449 
Снігурський Гван, єпископ 485 
Снытко Т.Г., вч. 441 
Собєський Яків, шл. 501 
Собєський Яи, гетьман коронний 513 
Соболев Л., вч. 476 
Соколов Б., вч. 462 
Соколов О .Д ., ВЧ. 429

Сокольський В., вч. X V , 25, 54—55, 58, 427— 
428, 434

Соловьев A. (Soloviev А .), вч, X IV , 420  
Соловьев С., вч. 23 
Солома, козак 503 
Солтанович Стрет, шл. 520 
Сомки, рід 165
Сомківна Ганна, шл. 228, 370, 482  
Сомко Яків, гетьман виборний 30—31 
Сопіков В., вч. 239, 487 
Сороки (Сорока), м. 3 8 6 ,3 9 8 —399  
Сосниця, м. 513 
Софія, м. 197, 464
Сохань П., вч. X V , 4 2 4 -4 2 7 , 431, 504  
Сперанский М .М ., вч. 420  
Спишський комітат 339 
Срезневський І., вч. 245, 49 2 —493 
Ставнюк В.В., вч. 437
Стадіон-Вартгаузен Ф.С., намісник 237,327 ,486
Стадник М., вч. 258
Станіславів — див. Івано-Франківськ
Стаиіславщина 133, 454
Старе Село, с. 477
Старець, урочище 253, 502
Старий Бихів, м. 508
Старицька-Черняхівська Л., літератор 262, 514
Старков В., вч. 463, 474
Старовольський Ш ., хроніст 498
Стародубське князівство 287
Стародубський полк 262, 513
Стародубщина 14
Старокостянтинів, м. 387
Старосольський В., вч. 435
Стасюлевич М .М ., вч. 438
Стеблів, с. 231, 381
Стеблій Ф ., вч. 486, 523
Стебницький П., вч. 423, 462, 475
Стельмах М., вч. 537—540
Степанков В.С., вч. 426, 482—483, 508, 537
Степняк (Кравчинский) С., гром, діяч 185, 187
Степовик Д. (Stepowyk D .), вч. 487, 489
Стефан (Stephanus), угорський король 338
Степанович Я., гром, діяч 172, 185—187, 452,

Стокгольм, м. 505 
Столипін П., російський міністр 331 
Сторожев В.Н., вч. 429  
Стороженко А ., вч. 273 
Стороженко І.С., вч. 537 
Стрий, м. 442
Стрийковський Мацей, історик 497, 499  
Стрятин, М. 489
Студинський К., вч. 441, 443, 451, 463, 4 6 9 — 

470, 472
Субота, посол 519
Суботів, хутір 227, 244, 368, 374, 403, 416— 

417, 482, 492, 537 ,540  
Субудай, воєвода 358 ,359 ,532  
Судак, м. 440  
Суздаль, м. 282 
Сула, р. 2 5 3 -2 5 4 , 371, 503 
Сулима М., полковник 303, 525 
Сумський полк 515 
Сумцов М., вч. 463 
Суханов М., гром, діяч 197 
Сухий О ., вч. 446, 526
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Сухомлин В ., гром, діяч 4 5 0  
Сучава, м. 3 9 9 , 4 0 3
Сушкевич К ., гром, діяч 9 7 ,1 1 6 ,1 3 4 ,  4 4 4  
Східна Волинь 2 9 4 ;  див. також Волинь 
С хідна Галичина 163, 210; див. також Галичина 
С хідна Європа (Восточная Європа) 176, 2 7 9 , 

4 5 2 , 4 5 9
С хідна Україна 2 3 6 , 2 5 6 - 2 5 7 ,  2 6 6 , 2 6 8 , 2 7 3 , 

2 8 2 —2 8 4 , 2 9 3 - 2 9 4 ,  2 9 9 - 3 0 0 ,  310, 3 1 7 — 
321 , 3 2 4 , 3 2 9 , 3 6 0 ,  5 0 6 , 52 2 ; див. також  
Україна

С хідно-П олуднева Україна 211 
С Ш А  X V III

Т
Таврійська губернія 4 4 0  
Таврія (Таврида) 9 5 , 9 7 , 3 4 3  
Таганрог, м. 3 4 3
Таїрова-Яковлева Т ., вч. 5 0 4 ,5 0 6 ,  5 0 7 , 525  
Талалаївський р-н 4 5 7  
Танський А нтон, полковник 517 
Танячкевич Д ., гром, діяч 157, 4 5 4 —455  
Таран О .Г ., вч. 4 6 3  
Тарас —  див. Ш евченко  
Тарасевич Леонтій, гравер 241 , 4 8 9  
Тарновська Софія, шл. 2 І4 , 4 7 7  
Тарновський Я н  А м ор, шл. 4 7 7  
Тарновський Я н  Криштоф, шл. 4 7 7  
Тарновські, рід 4 7 /
Тарпув, м. 4 7 7  
Тариув, округ 4 4 5  
Тбілісі, м. 4 5 9  
Твер, м. 52
Теличенко И .В ., вч. 4 3 4  
Тельвак Вікторія, вч. X I  
Тельвак Віталій, вч. X I , X II, X X I V , 491  
Темуджін —  див. Чиигізхан  
Теодосій, св. 6 8  
Тсофан, патріарх 3 6 4  
Теплоухов Ć ., вч. 4 7 3  
Тсребовля, м. 3 8 9  
Тсребовлянський повіт 4 4 3  
Терлецький Кирило, єпископ 4 7 9  
Терлецький О ., іром. діяч 13, 8 9 ,1 0 4 ,1 1 3 —115, 

1 2 0 ,1 2 7 - 1 2 9 ,1 3 3 - 1 3 4 ,1 3 8 - 1 3 9 ,1 4 1 - 1 4 2 ,  
1 4 6 - 1 4 8 ,1 5 0 ,1 5 4 - 1 5 7 ,1 6 0 - 1 6 5 ,1 6 9 ,1 9 4 ,  
4 4 0 , 4 4 4 , 4 4 7 , 451, 4 5 3  

Тернопільська область 4 3 6 , 4 4 5  
Тернопільщина 4 4 8  
Тершаковець М ., вч. 4 8 5  
Тесленко І., вч. 4 7 7  
Тетерев, р. 2 8 2
Тетеря (П авло, Тетеренко), гетьман 8 , 3 7 —3 8 , 

4 2 - 4 3 , 5 9 , 6 5 , 7 1 , 7 6 ,  8 0 - 8 1 , 8 3 - 8 5 , 3 0 9 ,  
4 0 4 - 4 0 5 ,  415, 5 0 4 , 5 0 6 - 5 0 7 ,5 1 0 ,  5 2 4  

Тимашев О .Є ., вч. 4 4 6  
Тимошенко Л ., вч. 4 8 3 , 5 23  
Тиса, р. 3 3 8  
Т іра, м. 3 4 0  
Товмач, м. 3 8 9  
Толстой Д .,  вч. 4 4 6 , 4 7 2  
Толстой П ., полковник 2 6 3 , 516  
Томаківка (Бучий, Буцько, Буцький, Бучки, Го

родищ е, Д н іпровський), острів 2 4 5 —2 4 7 ,  
4 9 2

Томашівський С ., вч. 4 7 2

Топінар П ., вч. 4 6 7  
Торунь, м. 519
Трансільванія 2 5 6 , 3 0 6 —3 0 7 ,5 0 5
Трапезунт, м. 2 2 5 , 3 6 5 —3 6 6
Трахтемирів, м. 2 6 9
Т>егуб М .М ., вч. 4 4 8
Трентон, м. X V III , X X I
Трепов Ф ., ірадоначальник 173, 178
Трофимук М ., вч. X X III
Трошю Л .Ж ., політик 110
Т р ° Щ и и с ь КИЙ Д .,  культурний діяч 3 2 5
Тру^^>кой О ., кн. 4 0 ,4 5 ,7 2 , 8 3 ,8 5 ,4 2 9 ,4 3 2 —

Тугай-бей, мурза 2 3 0 , 2 3 2 , 3 7 9 , 381 , 3 9 0 , 4 8 3 ,  
537

Туган-Барановский М ., вч. 4 7 4  
Тулі, син Чингізхана 533  
Тульча, м. 4 6 5
Туптало (Ростовський) Дмитро, св. 2 4 0 , 4 8 9  
Тур Никифор, ігумен 3 6 2  
Тургенев І., письменник 137, 167  
Туреччина (О сманська імперія, П орта, Турция) 

1 9 , 2 2 - 2 3 , 2 5 , 3 0 , 4 8 , 5 3 , 5 6 , 5 8 , 1 5 5 , 2 5 9 -  
2 6 1 ,3 0 1 - 3 0 3 ,3 0 5 ,3 1 0 ,3 1 5 ,3 4 4 ,3 9 2 ,4 1 0 ,  
4 1 2 ,4 2 8 ,  4 3 5 ,5 1 0 - 5 1 1 ,5 1 3 ,5 1 9  

Туркестан (Х овар езм ) 3 4 1 ,3 4 3 ,3 5 8 —3 5 9  
Турово-Пинські землі 9  
Ту папський Макарій, єпископ 5 2 3  
Тюбінґен, м. 4 4 8  
Тясмин, р. 2 2 7 , 3 6 8

У
Уваров О ., граф 4 3 7  
Уваров С ., граф 4 3 7 , 491  
Угорська Русь (Угорська Україна) 1 1 3 ,1 3 4 ,1 5 2 ,  

2 3 3 , 2 9 2 , 3 z 8 ,  4 8 4 ;  див. також Закарпаття, 
Угорщина (Венгрія) X V III , 1 0 9 ,1 4 2 ,1 52, 158, 

2 3 7 ,2 8 5 ,2 8 7 ,3 2 0 - 3 2 1 ,3 3 8 ,3 4 1 ,3 4 3 ,3 5 9 -  
3 6 0 , 4 1 2 ,4 1 5 - 4 1 6 , 4 7 2 - 4 7 4 , 4 8 4 ,  4 8 6  

Угочський комітет 3 3 9  
Ужанський комітат 3 3 9  
Ужгород (Унґвар), м. X X I I , 156  
Україна (Вкраїна, Українська держава, Гетьман

щина) V - V I ,  X —X III, Х Ѵ 1 -Х Ѵ І І ,  X I X ,  
З, 6 - 8 , 1 0 - 1 1 , 1 3 - 1 5 , 1 7 - 1 9 ,  2 1 - 2 2 , 2 4 -  
2 6 ,2 8 ,  ЗО, 3 2 - 3 3 , 3 5 - 3 9 , 4 0 - 4 8 , 5 0 - 5 9 ,  
7 7 - 7 9 ,  8 7 , 9 0 - 9 4 ,  9 6 , 9 8 , 109 , 112, 115, 
1 1 7 - 1 1 8 ,1 2 0 - 1 2 7 ,1 3 0 - 1 3 2 ,1 3 6 ,1 3 8 - 1 4 0 ,  
1 4 4 ,1 4 7 ,1 4 9 ,1 5 1 - 1 5 3 ,1 5 7 - 1 5 8 ,1 5 9 ,1 6 1 ,  
1 6 7 - 1 6 8 ,1 7 2 - 1 7 4 ,1 7 7 ,1 7 9 ,1 8 1 ,1 8 5 ,1 9 0 ,  
2 0 1 - 2 0 3 ,  2 0 5 ,  2 0 9 ,  2 1 3 , 2 1 7 , 2 1 9 , 2 2 3 ,  
2 2 7 - 2 2 9 ,  231 , 2 3 5 - 2 3 6 ,  2 3 9 , 2 4 1 - 2 4 2 ,  
2 4 8 , 2 5 0 - 2 5 1 ,  2 5 6 - 2 5 7 ,  2 6 0 ,  2 6 2 ,  2 6 4 ,  
2 6 6 ,2 7 1 ,2 7 3 - 2 7 4 ,2 7 9 ,2 8 2 ,2 8 4 ,2 9 1 ,2 9 8 ,  
3 0 0 - 3 0 1 ,  3 0 2 , 3 0 4 , 3 0 6 - 3 0 8 ,  3 1 0 - 3 1 4 ,  
3 1 5 - 3 1 7 ,3 2 2 ,3 2 9 - 3 3 1 ,3 3 3 ,3 4 0 ,3 4 3 ,3 4 5 ,  
3 5 2 , 3 5 4 - 3 5 6 ,  3 5 8 - 3 6 2 ,  3 6 4 , 3 6 6 , 3 6 8 -  
3 6 9 , 3 7 1 - 3 7 2 ,  3 7 6 - 3 7 8 ,  381 , 3 8 3 - 3 8 6 ,  
3 9 0 - 3 9 2 ,  3 9 5 - 3 9 7 ,  4 0 2 , 4 0 6 - 4 0 8 ,  4 1 0 — 
412 , 4 1 5 - 4 1 6 ,  418 , 4 2 0 , 4 2 2 - 4 2 4 ,  4 2 6 -  
4 2 7 , 4 3 0 - 4 3 4 ,  4 3 8 , 4 4 0 - 4 4 1 ,  4 4 6 ,  4 4 9 -  
4 5 0 , 4 5 4 , 4 6 3 - 4 6 4 ,  4 7 0 ,  4 7 5 , 4 8 7 ,  4 8 9 ,  
4 9 9 ,5 0 4 ,5 0 6 ,5 1 0 - 5 1 3 ,5 1 6 ,5 2 1 ,5 2 3 ,5 2 4 -  
5 2 5 ,5 3 3 ,5 3 5 ,5 3 8 - 5 3 9

Україна Австрійська —  див. Галичина 
Українка Л еся, літератор 4 4 7 , 4 5 2 , 4 6 1 , 514
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Ульяновський В ., вч. X I , X II, 418 , 5 33  
Умань, м. 4 2 9 , 4 3 3 , 511 
Унґвар —  див. Ужгород 
Усенко П .Г ., вч. 4 4 /

Ф
Ф ед ір  (Ф сд ю ш к о ), кн. 2 8 4
Ф ед о р  “спудей”, студент 219
Ф едор ов  (Ф ед о р ів , Ф едорович) Іван, друкар

221. 2 3 9 - 2 4 Ї ) ,  2 9 2 , 361 , 4 7 9 - 4 8 0 ,  4 8 6 -  
4 8 9

Ф едорович Семен, думний дяк 3 8  
Ф едорук  О ., вч. 4 4 8
Ф едорук  Я ., ВЧ. X V , 4 2 2 - 4 2 3 ,  4 2 6 , 4 3 2 , 5 0 4  
Ф едченко П .М ., вч. 451 
Ф едькович О ., літератор 9 2  
Ф елоню к А . ( А .Ф .) ,  вч. X V I , Х Х 1 І 1 -Х Х І Ѵ ,  

4 2 7 , 4 6 8 ,  4 7 6 , 4 8 1 - 4 8 3 ,  4 9 7 , 4 9 9 - 5 0 0 ,  
5 0 2 ,5 0 8 ,5 1 4 ,5 1 9 ,  5 2 7 - 5 2 8 , 5 3 0 - 5 3 5  

Ф илимонович М аксим (М еф од ій ), протопоп 12, 
15, 4 2 0 - 4 2 1

Ф илип, CB. 6 6
Ф іларет Никитич, патріарх 75, 7 9
Ф іліпова Ю ., вч. Х Ѵ П І, 4 6 7 —4 6 9 , 471
Ф ілоненко, полковник 5 0 2
Ф ілялет —  див. Бронеиський М артин
Ф інляндія 55 , 4 2 8
Ф ірлеїв, м. 4 4 5
Ф ірлсй, воєвода 3 9 4
Ф лоренція, м. 8 7 —8 8 , 9 7 ,1 1 2 ,  4 3 6 , 4 4 2 , 4 6 6  
Ф лоря Б .Н ., вч. 4 4 6  
Ф ойніцький 1.Я., правник 178  
Ф окш сй Д м итро, гром, діяч 178  
Ф ом енко В .М ., вч. 4 8 9  
Ф ранко І., гром, діяч X V I , 8 8 ,  9 7 , 111, 113— 

1 1 4 ,1 2 0 ,1 2 7 - 1 2 8 ,1 3 1 ,1 3 7 ,1 3 8 ,1 4 2 - 1 4 6 ,  
1 4 8 ,1 5 3 - 1 6 6 ,1 6 9 ,1 7 0 - 1 7 1 ,1 8 4 ,1 8 7 ,1 9 3 -  
195, 4 3 9 - 4 4 0 ,  4 4 3 - 4 4 4 ,  4 4 7 - 4 4 8 ,  451, 
4 5 6 , 4 5 8 ,4 6 1 - 4 6 2 ,4 6 9 ,4 7 2 ,4 8 4 ,5 3 6 ,5 3 9  

Ф ранко О ., вч. X V II , 4 6 2 —4 7 6  
Ф ранція 8 7 ,1 1 0 ,1 7 3 ,1 7 9 —180, 4 6 2  
Ф рис"В., вч. 4 8 8
Ф рідріх-В ільгельм , курфюрст 5 0 5 , 512  
Ф урм ан, вчитель 100

X
Халебський П . —  див. Алепський П .
Х анепко Б ., вч. 4 6 8  
Х аненко М икола, канцелярист 518  
Х анепко М ихайло, гетьман 261 , 512  
Харків, м. 3 4 3 —3 4 4 , 4 9 4  
Харківська губернія 3 0 4 , 3 9 7 , 4 3 6  
Харківщина 109 , 3 4 0 , 3 4 4  
Х войка В ., вч. 4 7 0 —471  
Х ер сон , м. 1 2 2 ,3 4 3 ,5 3 0 - 5 3 1  
Х ерсонська губернія 4 3 6  
Х ерсонщ ина 2 2 / ,  3 6 8 ,4 5 7 ,5 3 7  
Х иж няк 3 .1 ., вч. 535
Хмельницький Б . (C hm ielnicki), гетьман X V I ,  

XVI1T, X X I , 5 , 8 . 15, 1 9 - 2 3 ,  2 8 - 2 9 ,  35 , 
3 8 - 3 9 , 4 2 - 4 5 , 4 7 - 5 1 , 5 7 , 5 9 - 6 0 , 6 2 - 6 7 ,  
6 9 - 7 2 ,  7 5 - 7 7 ,  7 9 - 8 5 ,  8 9 , 9 5 , 100 , 165, 
2 2 7 - 2 3 2 ,  2 4 4 - 2 4 7 ,  2 5 4 - 2 5 5 .  2 5 7 , 2 5 9 ,  
2 6 4 ,2 7 3 ,3 0 0 - 3 0 1 ,3 0 5 - 3 0 7 ,3 1 1 .  3 1 3 ,3 1 8 , 
3 2 2 , 3 6 7 - 3 7 0 ,  3 7 2 , 3 7 4 - 4 0 1 ,  4 0 3 - 4 0 6 ,  
4 0 8 - 4 1 7 ,  4 2 1 - 4 2 2 ,  4 2 6 - 4 2 7 ,  4 3 1 - 4 3 4 ,

4 8 2 , 4 9 2 - 4 9 3 ,  5 0 4 - 5 0 7 ,  5 2 4 - 5 2 5 ,  5 3 6 -  
5 4 0

Хмельницький М ихайло, підстароста 2 2 7 ,3 6 8 — 
3 6 9 ,4 8 2 ,5 3 7

Хмельницький О стап, гетьманич 4 8 2  
Хмельницький Тиміш, гетьманич 2 4 5 ,3 9 8 —3 9 9 ,  

4 0 2 - 4 0 3 ^ 4 1 4 ,4 8 2
Хмельницький Ю рій, гетьман 3 7 —3 8 ,4 1 ,4 3 ,4 5 ,  

2 5 9 ,3 Ö 8 ,4 1 3 - 4 1 5 ,4 3 2 - 4 3 3 ,4 8 2 ,5 0 4 ,5 0 7 ,  
5 0 9 - 5 1 0 ,5 4 0

Хмельницькі, р ід  2 2 7 , 3 6 8 , 537  
Хмільник, м. 519  
Х одаиич П .М ., вч. X X II  
Ходкевич Г., кн. 4 8 7  
Х озарська орда 275  
Х олм , м. 2 8 2 , 3 4 4 , 3 9 3 , 4 2 6  
Холмщ ина 109, 3 4 3 , 3 9 0 , 4 0 0  
Х оменко В .І., вч. 5 3 9
Х отин, М. 2 2 8 ,2 6 1 ,2 9 8 ,3 6 9 ,3 8 4 ,3 9 8 ,5 0 1 ,5 1 3  
Христина, королева 5 0 4  
Христю к П ., вч. 4 3 5

u
Даголов Н .А ., вч. 4 4 0  
Іайсберґ Г., історик 113 
Іаргород (Константинополь), м. 6 8 , 2 2 4 - 2 2 5 ,  

2 2 8 ,3 5 2 ,3 6 5 - 3 6 6 , 3 6 9 , 5 3 0 , 5 3 6  
Іарицин (Волгоград, Ц арев), м. 3 6 0 , 5 33  
Дегельський Ю ., гром, діяч 4 4 7  
Іезар  Ю лій, імператор 3 5 0  
Іелсвич О ., вч. 2 6 2  
Іелевич Ю ., гром, діяч 4 4 4 , 4 9 5  
Центральна Україна 2 9 3 —2 9 4 , 303; див. також  

Україна
Іертелев Н ., вч. 5 3 7 —5 3 8 ,5 4 0 —541  
Ісцора, місцевість 4 8 2  
Дипкина Н ., вч. X I X , 491  
Дирих —  див. Ц ю рих  
Дікалі-баша, адмірал 3 6 6 , 5 3 6  
Діцерон М арк Туллій, філософ 5 2 8  
Цюрих (Ц ирих, Ц ю ріх), м. о 8 , 9 7 , 1 0 2 —103, 

1 0 7 - Ї 0 9 ,  1 1 2 ,1 4 7 ,1 8 6 ,1 9 0 ,4 3 6 ,  4 4 1 - 4 4 2

Чаадаев П ., філософ 146  
Чаграк Н.1.,ивч. X X II  
Чаплинський Д .,  підстароста 3 7 4 , 413  
Чарнецький Стефан, воєвода 417  
Чарниш Іван, генеральний суддя 518  
Чауський полк 14 
Челебі Н аїм, історик 481  
Червенський Б ., гром.діяч 455  
Червенські гради —  див. П обуж ж я  
Чередниченко Д .,  вч. 4 9 4  
Черепании М ., вч. 5 3 8
Черепахин О . ( “Сашечка”) , гром, діяч 1 4 9 ,1 5 3  
Черкаси, м. 15, 2 2 9 , 231, 251, 2 6 6 ,  3 4 4 , 3 6 6 ,  

3 7 8 ,3 8 1 ,5 0 0 ,5 1 3 ,5 2 0 ,5 3 8  
Черкаська область 44Ö  
Черкаське староство 3 7 1 ,4 9 9 —5 0 0  
Черкаський полк 124 , 513 
Черкашенин —  див. Гуня Д .
Черкезов В ., гром, діяч 1 8 4 ,1 8 6 —1 8 8 ,4 5 8 —4 5 9  
Чермак В ., вч. 4 9 2
Чернишевський М ., гром, діяч 112, 167  
Чернишов Іван, гром, діяч 106
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Чернишов М икола, гром, діяч 106  
Чернівці, м. 3 4 3
Чернігів, М. 1 2 ,3 7 ,  7 7 ,2 8 0 ,2 8 3 ,3 4 4 ,3 5 9 ,4 2 9 ,  

4 3 3 ,4 7 4 ,5 1 2 ,5 1 5 ,5 3 3  
Чернігівська губернія 3 9 6 , 4 3 6 , 4 3 8 , 4 5 7  
Чернігівська земля 2 7 9 , 2 8 3 , 2 9 2  
Чернігівське ВОЄВОДСТВО 2 5 8 ,2 9 2 ,3 0 6 ,3 9 6  
Чернігівське (Н овгород-С іверське) КНЯЗІВСТВО

2 8 7
Чернігівський полк 515
Чернігівщина 1 0 3 ,1 0 9 ,1 9 7 ,2 0 5 ,2 8 5 ,4 3 3 ,4 6 3 ,  

4 7 0 ,4 7 3 ,  512  
Чернобаев А .А .,  вч. 4 2 9  
Чернотичі, с. 513
Чертков М ., генерал-губернатор 181—182  
Чехія 109 , 3 8 3 , 4 7 3 , 521  
Чигирин (Чигрин), м. 4 0 ,7 2 ,2 2 7 ,2 3 1 ,3 6 8 ,3 8 0 ,  

3 9 1 ,4 1 7 ,5 0 6 ,  5 0 9 ,5 1 1 - 5 1 3 ,5 3 7  
Чигиринське староство 7 8 ,8 1 —8 2 , 8 4 —8 5 ,3 6 8 ,

Чигиринський повіт 4 5 2
Чигиринський полк 124
Чигириищина 2 2 7 , 3 6 8 , 5 3 7
Чикаленко Є ., гром, діяч 4 6 0
Чикаленко А ., вч. 4 6 2 , 4 7 3 , 4 7 5
Чингізхан (Т ем удж ін), хан 3 5 8 —3 5 9 , 5 3 2 —5 33
Чорна Русь 4 2 І; див. також Білорусія
Ч орне море 2 2 4 , 3 4 3 , 3 6 5 , 481
Чорний Ірицько, гетьман 2 5 2
Чорновол І., вч. 4 5 7 , 461 , 4 6 2
Чориогора (Чорногорія) 104
Чорномор'я 5 2 ,2 7 4 ,  2 9 1 ,3 4 1 ,3 5 9
Чорторийськ, м. 2 8 7
Чубинський П ., вч. 9 8 ,1 3 8 ,4 3 8 ,4 4 6 ,4 6 4 ,4 9 4 ,  

536
Ч угуєв, м. 255  
Чуднів, м. 3 0 8
Чудновський С ., гром, діяч 4 4 2  
Ч ухліб Т ., вч. Х \ л  4 3 1 ,5 0 4 ,  5 0 8 , 5 1 0 - 5 1 3

Ш
Ш агін-Ґірей , хан 2 2 , 2 5 2 , 5 0 1 —5 0 2  
Ш айноха Кароль, вч. 2 4 4 , 4 9 2  
Ш алашна Н ., вч. 4 8 7  
Ш алланда Л .В .,  вч. 4 2 5  
Ш андра В .С ., вч. 4 3 7  
Ш аповал М ., гром, діяч 8 6  
Ш аришський комітат 3 3 9  
Ш аров І., вч. 4 9 0
Ш атріан Александр, письменник 1 4 6 ,1 6 5  
Ш афранов П ., вч. 4 5  
Ш ах Яків, гетьман 2 6 8  
Ш ахматов О ., вч. 419 , 4 7 3 —4 7 4  
Ш ацька А ., вч. 4 4 8
Ш ашкевич М аркіян, гром, діяч 2 3 6 —2 3 7 , 3 2 7 , 

4 8 6
Ш вейцарія 9 8 ,  1 0 3 - 1 0 4 .  1 4 9 - 1 5 0 ,  163 , 176, 

184 , 4 2 4 ,  4 4 0 , 4 4 2 , 4 5 0 ,4 5 3  
Ш веція 4 2 , 4 4 , 2 5 6 , 2 6 1 , 3 0 6 - 3 0 7 ,  314 , 3 9 2 ,  

4 0 7 , 4 0 9 - 4 1 2 ,  4 1 5 - 4 1 6 ,  5 0 4 - 5 0 5 ,  525  
Ш евельов Г ., вч. 4 9 4
Ш евченко Т ., поет 3 ,1 1 1 ,1 1 9 ,1 2 9 ,1 3 2 ,1 3 6 ,1 3 8 ,  

1 4 7 ,1 6 7 - 1 6 8 ,1 7 5 ,1 9 1 ,2 0 2 - 2 0 3 ,2 4 8 ,2 7 3 ,  
3 2 5 - 3 2 6 ,3 2 9 ,3 4 5 ,4 1 8 ,4 4 7 ,4 5 5 ,4 6 4 ,5 3 6 ,  
5 4 0

Ш евчук В ., вч. 4 9 3 ,5 0 3 ,  525

Ш евчук Г., вч. 4 9 4
Ш ел Г., вч. 166
Ш ельпаки, с. 4 4 5
Ш ем бек Я ., комісар 231, 3 8 0 , 4 9 3
Ш ендрик І., вч. X
Ш еремета О .М ., вч. 4 6 9
Ш ереметьев В ., воєвода 45
Ш ерер Ж ан-Б енуа, історик 518
Ш етконунг О лаф, шведський король 531
Ш еф ф ле (Schaffie) Альберт, економіст 135, 4 4 8
Ш ільтберґер Иоганн, рицар 421
Ш краб’юк И .В ., вч. 4 3 9
Ш леек (С ілезія) 3 6 0
Ш пигоцький О ., вч. 4 9 3
Шпойнаровський (Ш поінаровський) С ., вч. X X ,

X X I , 5 2 8 , 531 
Ш полянський район 4 4 0  
Ш рамченко О ., вч. 419  
Ш тірія 2 4 2 , 4 9 0  
Ш травс (Strauss) Д авид, вч. 114 
Ш тутгарт, м. 4 4 8  
Ш увалов П .П ., гром, діяч 189  
Ш ульга М .О ., вч. 451
Шульгин В .Я ., вч., гром, діяч 1 3 9 ,4 3 7 ,4 4 9 ,4 9 3  
Ш ульгин Яків, вч., гром, діяч 139 , 141, 1 4 6 — 

1 4 7 ,1 6 7 - 1 6 8 ,  2 6 5 , 514  
Шульгін В .В ., гром, діяч 4 9 3  
Ш ульгін О ., вч. 4 7 3  
Ш уст Р ., вч. 4 8 6 , 5 0 2

щ
[еголев П ., вч. 4 5 7
ербак В ., вч. 4 2 9 , 5 0 1 - 5 0 2 ,5 2 0 ,  521  

Іербаківський Вадим, вч. X  
[ербань Т .О ., вч. 4 9 5  
[ербина В .І., вч. 419  
[урат В ., вч. 4 8 6

Энгельгарт А .Н .,  вч. 103

ю
Ю го-Западны й край —  див. М алоросія  
Ю дендорф , місцевість 2 4 2 , 4 9 0  
Ю зефович М .В ., вч., гром, діяч 100 , 119, 138, 

4 4 6
Ю рій Болеслав, кн. 9 , 2 8 4 , 4 2 0  
Ю рій Львович, кн. 5 2 2  
Ю рій Ярополкович, кн. 5 3 3  
Ю ркевич В ., вч. 431

я
Яблоиовський A . (Jabłonowski А .) ,  вч. 2 7 3 , 3 33  
Яворницький Д . (Еварницький Д .) ,  вч. 2 4 6 , 4 9 3  
Ягер —  див. Еґер
Язловецький Ю рій, гетьман коронний 5 2 0
Якимович Б .З . ,  вч. 4 4 4
Яковенко Н ., вч. 4 7 7 —4 7 9 , 4 9 6 , 4 9 8 ,  5 0 0 ,5 2 0
Яковлів А .,  вч. 431
Якубський Б ., вч. 461
Якут ар-Руш , географ 5 2 7
Якутія 4 5 /
Ялта, м. 9 8 , 4 4 0  
Я н з  Дуклі, св. 3 9 0 , 5 3 9  
Я н Казимир, король 6 3 —6 4 , 7 5 , 7 9 , 3 0 5 , 3 8 9 — 

3 9 0 ,4 1 1
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Я нів, м. 3 8 9
Янушкевич Іван, писар 518
Яременко В ., вч. 525
Ярополк, кн. 5 3 0 —531
Ярополче, маєток 2 6 2 , 514
Ярослав —  див. М удрий Ярослав
Ярославичі, р ід  2 7 9
Ярославка (  Сучок”), маєток 100, 4 4 0
Ярославль, м. 4 2 8
Я сси , м. 3 9 9 , 4 0 3
Ястрембський С .В ., гром, діяч 149
Яструбов В ., вч. 4 6 8
Я сь  О ., вч. X V —X V I , 4 2 2 - 4 2 3 ,4 3 2 ,4 3 4 ,4 9 2  
Ящ енко А ., вч. X I V , 4 2 2 , 4 2 4

Basarab J. 4 3 2  
Berlin —  див. Берлін 
Віегшег, вч. 104  
Borek Р ., вч. 5 0 4  
Boysak В ., вч. 4 8 4

Chmielnicki —  див. Хмельницький Б . 
C hynczew ska-H ennel Т .,  вч. 533  
C loelta, вч. 103

Dąbrowski J .S ., вч. 5 0 4 ,5 0 5 ,  5 0 6  
D ebreczeny Р ., вч. 4 4 6  
Dindorfius Ludovicus, вч. 5 2 9  
Doroshenko D . —  див. Дорош енко Д .

E berth, вч. 104

Frey Н . 103

Galicia —  див. Галичина 
G eneve —  див. Ж енева  
G oli, вч. 104

H einricus —  див. Генріх 
Herm ann, вч. 103  
Herm ann, вч. 104  
H im ka J .-P ., вч. 4 3 5 , 4 4 6 ,4 5 3  
H om ow a Е ., вч. 4 3 5 , 4 5 6  
H uguenin, вч. 104

Ischl, місцевість 198

Jabłonowski А . —  див. Яблоновський А .

K em pa Т . —  див. Кемпа Т .
Kohut Z . —  див. К огут 3 .
Korzon Т ., вч. 2 6 2  
Kowalska М ., вч. 5 3 9  
Kubala L ., вч. 3 3 4 , 5 3 9

Lacko М ., вч. 4 8 4  
Ladimiria 4 2 0  
Lewicki К ., вч. 4 7 9
Limanowski В . —  див. Лімановський Б. 
Lipiński W ., вч. 3 3 4 , 4 8 3  
Locher-Balber, вч. 103

Łatyszonek О ., вч. 421

M agocsi P .R . —  див. М аґочій П .
Majewski W ., вч. 4 8 2 ,4 8 3  
M eyer Н ., вч. 1 0 3 ,1 0 4
M ichałko, псевдонім —  див. Кобилянський Е . 
M ortillet —  див. М ортільє Ґ .

N aidus W ., вч. 4 3 5 , 4 5 3 , 4 5 6  
N olde Boris Е . —  див. Н ольде Б.

Perdenia J., вч. 5 0 8  
Pertz G .H ., вч. 5 2 7  
Poppe А ., вч. 5 2 2  
Pritsak О . —  див. Пріцак О .
Pułaski К ., вч. 4 9 7

R ose, вч. 104
Russia M ynor —  див. М алоросія 9 , 4 2 0  
Russia —  див. Р усь  
Rychlikowa І., вч. 4 8 4

Schwalbe, вч. 104  
Sękowski Józef Julian, вч. 4 8 2  
Sitschynskyj V . —  див. Січинський В. 
Soloviev А . —  див. Соловьев А .
Stephanus —  див. Стефан, угорський король 
Stepowyk D . —  див. Степовик Д .
Struminski В ., вч. 5 2 2

Śliwa М ., вч. 4 5 6

Tokarz W ., вч. 4 8 4

Uruski S ., вч. 4 8 3

V olkov T h . —  див. Вовк Ф .

W eissen  Reissen —  див. Білорусія 
W endland A .V .,  вч. 4 4 6  
W schodnia Galicya —  див. Галичина 
W ychowski —  див. Виговський І.

Zagyrska S ., вч. 4 7 7  
Zielińska Т .,  вч. 4 7 7 , 4 9 7

Żelewski R ., вч. 4 7 8

С П И С О К  С К О Р О Ч Е Н Ь

бібл. —  біблійний  
вч. —  вчений  
гром. —  громадський  
див. —  дивись  
кн. —  князь

м. —  місто
р. —  річка
с . —  село  
св. —  святий  
шл. —  шляхтич
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