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ІСТОРІЯ ВИДАННЯ «ОЧЕРКА» 
МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

«Коли б і не довів «Історії», то 
«Очерк» дає все ж провідну гадку»1 

Михайло Грушевський

Н а  запрошення Ф едора Вовка прочитати лекції в П ариж і 
по-російськи М ихайло Грушевський відповів, що не охочий 
до гастролей, але з  огляду на національний інтерес погодився2. 
П ізніш е у своїй автобіографії3 написав, що з  1903 року у нього 
зросло переконання про крайню потребу популяризації й мані
фестації української наукової роботи, яку навмисно ігнорували 
та замовчували неприхильники українства, сподіваючись тим 
самим на її смерть. М ихайло Грушевський намагався проломити 
заборону наукових українських публікацій у Росії за допомо
гою видань цих робіт іноземними мовами4. Такою роботою став 
«Очерк истории украинского народа», який спершу заплановано 
було видати французькою мовою, а натомість чотири рази вий
шов друком російською у Р о с ії5.

1 Запис від 13—14 червня 1905 року /  /  Михайло Грушевський. Щ о
денник [1904—1905] /  підготували до друку І. Гирич і О.Тодійчук / /  
Український історик. — 2 0 0 6 —2007. — №  4. — С. 57.

2Лист М. Грушевського до Ф . Вовка від 8 лютого 1903 року / /  Лис
тування М. Грушевського /  упоряд. Р. Майборода, В. Наулко, Г. Бурлака, 
І. Гирич; ред. Л. Винар. — Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 
2001. — С. 173. — (Епістолярні джерела грушевськознавства. Т. 2).

3 Автобіографію М. Грушевський розпочав готувати 27 квітня 1906 
року, тобто одразу після виходу другого видання «Очерка» (Централь
ний державний історичний архів України, м. Київ (далі — Ц Д ІА К ). — 
Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 25. -  Арк. 114 зв.).

4 Грушевський М. Автобіографія: друковано як рукопись в числі 
п’ятдесяти примірників /  М. Грушевський. — [Львів], 1906. — С. 11.

3 Грушевский М. Очерк истории украинского народа /  М. Грушевский. —
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О ф іційне запрош ення прочитати курс «по русской ис- 
тории» М ихайло Грушевський отримав від Івана Щ укін а, 
секретаря «Русской Высшей Ш колы  О бщ ественны х Н аук» 
( L ’Ecole russe des hautes études sociales). У листі зазначалося, 
що лектор самостійно обирає тему своїх виступів1. Свій курс 
М ихайло Грушевський назвав «О черк истории украинского 
(м алорусского) народа»2. Л екц ії повинні були сформувати 
українське бачення історії України для російського культурного 
читача, який звик загальноісторичні питання черпати з підруч
ника Д м итра Іловайського, а завдяки рекомендаціям Ф ед ора  
Вовка щодо зм істу3 — звернути увагу на соціальні аспекти 
життя українського народу. Ц ікаво, що М ихайло Грушевський 
не хотів обмежуватися історією козаччини і, на відміну від М и 
коли Костомарова, маніфестувати пріоритет «демократичних 
ідей українського народу». Репрезентант старшого покоління 
українофілів П авло Ж итецький у приятельській формі докоряв 
ученому за  розбиття романтичних ілюзій старших поколінь, 
минулих генерацій. Та все ж  М ихайло Грушевський був пере
конаний, що у нашого народу і без козацьких романтичних 
ілюзій багата історична традиція4.

Інформацію про успішність публічних лекцій М ихайла Гру- 
шевського, що з ’явилася у львівському «Літературно-науковому

СПб.: Общественная Польза, 1904. — 380 с. +  1 карта; Грушевский М. 
Очерк истории украинского народа /  М. Грушевский. — 2-е изд., доп. — 
СПб.: Общественная Польза, 1906. — 521 с. +  З карты; Грушевский М. 
Очерк истории украинского народа /  М. Грушевский. — 3-є изд., доп. — 
К.: Типография Первой киевской артели печатного дела, 1911. — 568 с. +  
5 карт; Грушевский М. Иллюстрированная история украинского народа /  
М. Грушевский. — СПб.: Тип. Т-ва «Екатерингорск. Печатное дело», 
1913. -  Вып. І. -  С. 3 -6 4 ;  Вып. II. -  С. 6 5 -1 6 0 ; Вып. III. -  С. 161-256; 
Вып. IV. — С. 257—366. — (Бесплатное приложение к неделе «Вестника 
Знання»).

]Лист І. Щукіна до М. Грушевського від 18 лютого 1903 року (ЦДІАК. — 
Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 853. -  Арк. 1).

2 Лист М. Грушевського до Ф . Вовка від 23 березня 1903 року / /  
Листування М.Грушевського... Т. 2. — К., 2001. — С. 179.

3 Детальніше див. лист Ф . Вовка до М. Грушевського від 18 лютого 
1903 року / /  Листування М. Грушевського... Т. 2. — К., 2001. — С. 175.

4Лист М. Грушевського до Ф . Вовка від [березня] 1903 року / /  Лис
тування М.Грушевського... Т. 2. — К., 2001. — С. 177.
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вістнику», частково передруковувала «К иевская старина»1. 
У  публікації зазначалося, що в П ариж і М ихайло Грушевський 
протягом 19 квітня — 4 травня 1904 року прочитав 18 лекцій 
(по дві лекції тричі на тиж день) з  історії України-Руси  від най
давніших часів до національного відродження X IX  ст., в яких 
головна увага була зосереджена на суспільній еволюції україн
ства, особливо в новітні часи. Стаття повідомляла, що паризький 
видавець планував опублікувати курс М ихайла Грушевського 
французькою мовою, який мав вийти до кінця року. Щ е  одну 
лекцію про українське національне відродження X IX  століття, 
яка зібрала дуже велику аудиторію і викликала ж ваву дискусію, 
М ихайло Грушевський прочитав у Берліні 15 травня того ж  року2. 
Свій курс лекцій він планував видати ф ранцузькою  мовою, 
а посередником у перемовинах виступав М аксим Ковалевський. 
Щ об  пришвидшити видання, М . Грушевський готовий був по
жертвувати своїм гонораром за  нариси історії «М алоросії», 
натомість просив лише десять примірників цього видання для 
розповсюдження серед своїх друзів3. Перекладачем «О черка» 
з  російської на французьку був запрошений М икола М икола
йович Ге — син знаменитого художника з  України М иколи Ге. 
Конспект лекцій, прочитаних у П ариж і4, відрізняється від руко
пису «Очерков истории украинскою народа»5 для французького 
видання, роботу над яким М ихайло Грушевський розпочав після 
повернення з  Берліна6.

Частину рукопису М икола Ге отримав у червні 1903 року 
і після оцінки складності тексту обіцяв повідомити про орієнтовний 
термін виконання перекладу. Проте швидко перекласти «Очерк»

1 Лекции проф. М. Грушевского в Париже и Берлине / /  Киевская 
старина. — 1903. — Т. LXXXII: июль-август. — С. 54.

2 Хроніка і бібліографія: Проф. М. Грушевський / /  Літературно-на
уковий вістник. — Т. X X II. — 1903. — С. 224.

3 Лист М. Ковалевського до Д . Стренда від 4 травня 1903 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 534. -  Арк. 9 ).

4Лекції, які читалися в Парижі, зберігаються в: ЦДІАК. — Ф . 1235. — 
Оп. 1. — Спр. 156. — Арк. 1—86.

5 Починаючи з четвертого розділу рукопис «Очерка истории украин- 
ского народа» зберігається в: ЦДІАК. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 157. — 
Арк. 1 -2 8 9 .

6 Лист М. Грушевського до Ф . Вовка від 23 березня 1903 року / /  
Листування М.Грушевського... Т. 2. — К., 2001. — С. 187.
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йому не вдалося: у червні в П ариж і1 та у вересні в Ж еневі М икола 
Ге організовував виставку двох картин свого батька, які були за 
боронені в Російській імперії. П равда, він зізнався, що переклад 
виявився набагато складнішою роботою, ніж здавалося на перший 
погляд2. Д о  кінця вересня М икола Ге так і не переклав жодної 
сторінки рукопису3. Зреш тою , переклад одинадцяти розділів 
«Очерка» Михайло Грушевський отримав лише у січні 1905 року4.

Проблему швидкого завершення французького перекладу 
допоміг вирішити Михайлові Грушевському М аксим Ковалевсь- 
кий, який порадив В. Гончарову5. Отримавши оригінал на початку 
серпня6, перекладач уже на початку грудня 1904 року7 надіслала 
французький переклад двадцяти чотирьох розділів8, за винятком 
X V  і X V I. Проте французьке видання «Очерка» так і не ви
йшло друком. В автобіографії М ихайло Грушевський писав: 
« Н ав’язані були деякі зносини в П ариж і й Лондоні, уложені 
умови про французьке видання малої історії й німецьке великої 
(щоправда — на свій кош т)»9. ЗО березня 1920 року в рамках ви
дань Українського соціологічного інституту Михайло Грушевський 
опублікував французькою мовою «Abrégé de l’histoire de l’Ukraine 
par Michel Hruchevsky»10. У  передмові автор пояснював роль історії

^ и с т  М. Ге до М. Грушевського від 14 червня 1903 року (Ц Д ІА К . — 
Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 409. -  Арк. 2).

2Лист М. Ге до М. Грушевського від 12 серпня 1903 року (Ц Д ІА К . — 
Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 409. -  Арк. 3 - 4 ) .

3Лист М. Ге до М. Грушевського від 25 вересня 1903 року (Ц ДІА К. — 
Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 409. -  Арк. 5 - 6 ) .

4 Лист М.Ге до М. Грушевського від З січня 1905 року (Ц Д ІА К . — 
Ф . 1235. -О п . 1. -  Спр. 409. -  Арк. 17).

5 Лист М. Ковалевського до М. Грушевського від 5 червня 1904 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 534. -  Арк. 1).

6 Лист В. Гончарової до М. Грушевського від 5 серпня 1904 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 423. -  Арк. 3).

7 Лист В. Гончарової до М. Грушевського від 5 грудня 1904 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 423. -  Арк. 22).

8У Ц ДІАК виявлені лише два розділи французького перекладу В. Гонча
рової: 23 розділ (Ц ДІА К. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 159. — Арк. 1—44), 
24 розділ (Ц ДІА К. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 159. — Арк. 45—77).

9 Грушевський М. Автобіографія... — [Львів], 1906. — С. 12.
10 Hruchevsky М. Abrégé de l’histoire de FUkraine / par M. Hruchevsky; 

Institut Sociologique Ukrainien. -  Prague: Imprimerie J. Skalák, [1920]. -  257 p.
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для національного відродження України і стверджував, що до
тепер не було жодної подібної праці з  історії України, написаної 
великими європейськими мовами1. В архіві зберігаються оригінал2 
та французький переклад3 цієї «Короткої історії України».

Через затягування перекладу для французького видання М и 
хайло Грушевський радився з  Олександром Лотоцьким щодо пу
блікації «Очерка» в Росії, зокрема в Петербурзькому видавництві 
«Знание». Олександр Лотоцький підтримав цей вибір і порадив 
як посередника М аксима Славінського, який дуже «спочуває 
ідеї» і був знайомий з працівниками цього видавництва4. Після 
повернення з  Берліна у вересні 1903 року М аксим Славінський 
розпочав перемовини з  петербурзькими видавцями та представ
никами видавництва «Знание»5. Н а  початку жовтня він зустрівся 
із Костянтином ГТятницьким, представником видавництва « З н а 
ние», який був ознайомлений з  діяльністю М ихайла Грушевського 
й охоче погодився видати «Історію М алоросії». Д ля визначення 
кількості тиражу, ціни за примірник та умов з  автором видавець 
хотів побачити увесь рукопис6. Саме тому Михайло Грушевський 
забрав частину рукопису від М иколи Ге7 та надіслав повністю 
оригінал до Костянтина П ’ятницького. Головний «укладчик» 
видавництва «Знание» М аксим Горький відмовився друкувати 
«Очерк», бо, начебто, за його розрахунками, наукова книжка 
вийшла б занадто дорога, а тому не могла мати широкого роз-

1 Hruchevsky М. Abrégé de l’histoire de Г Ukraine... -  P. V.
2 Український оригінал див.: Ц Д ІА К . — Ф . 1235. — Оп. 1. — 

Сир. 257. -  Арк. 1 -1 6 9 .
3 Переклад на французьку мову див.: Ц ДІАК. — Ф . 1235. — Оп. 1. — 

Спр. 258. -  Арк. 1 -2 2 7 ; ЦДІАК. -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 259. -  
Арк. 1 -7 2 8 .

4 Лист О.Лотоцького до М. Грушевського від 22 травня 1903 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 613. -  Арк. 9 9 -1 0 0 ) . -  Деталь
ніше див. додаток №  1.

5 Лист М. Славінського до М. Грушевського від 18 вересня 1903 року 
(Ц Д ІА К . — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 753. — Арк. 3—4). — Детальніше 
див. додаток №  3.

6 Лист М. Славінського до М. Грушевського від 3 жовтня 1903 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 753. -  Арк. 5 - 7 ) .  -  Детальніше 
див. додаток №  4.

7 Лист М. Ге до М. Грушевського від 22 жовтня 1903 року (Ц ДІА К. — 
Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 409. -  Арк. 9).



X П Е Р Е Д М О В А

повсюдження1. Слід зазначити, що М аксим Славінський попе
реджав М ихайла Грушевського про високий розмір авторського 
гонорару, сума якого залежала від тиражу2.

У пошуках друкарні для опублікування «Очерка» Михайло 
Грушевський звернувся по допомогу до Миколи Кареєва, який 
з  жовтня 1902 року був головою історичного відділу журналу 
«Вестник и библиотека самообразования»3. У  цьому журналі про
тягом липня-серпня 1904 року були надруковані зі стилістичними 
правками три розділи з  «Очерка»: «Украинское козачество. Его 
образование»4, «Украинское козачество в первой половине X V II 
века»5; «Хмельниччина»6. Відповісти одразу на прохання Михайла 
Грушевського М икола Кареєв не зміг, оскільки «страшно был за- 
нят», і лише 28 січня 1904 року, коли в нього з ’явився час, повідомив 
про розмову із завідувачем нової фірми Михайлом Лемке, якому, 
щоправда, вже було відомо від Максима Славінського про бажання 
Михайла Грушевського видати в нього «Очерк»7. Після відмови 
видавництва «Знание» того ж  дня, 12 грудня 1903 року, Максим

^ и с т  М. Славінського до М. Грушевського від 12 грудня 1903 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 753. -  Арк. 1 2 -1 5 ). -  Детальніше 
див. додаток №  7.

2 Лист М. Славінського до М. Грушевського від 17 листопада 1903 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 753. -  Арк. 8 -1 1 ) . -  Детальніше 
див. додаток №  5.

3Лист М. Кареєва до М. Грушевського від 2 (15) жовтня 1902 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 518. -  Арк. 32).

4 Грушевский М. Украинское козачество. Его образование /  М. Грушеве - 
кий /  /  Вестник и библиотека самообразования: научно-популярный журнал 
по всем отраслям знання. — 1904. — №  29. — 15 июля. — С. 1123—1130; 
в першому виданні цей розділ називався «Козачество — его происхождение 
и развитое».

5 Грушевский М. Украинское козачество в первой половине XVII века /  
М. Грушевский /  /  Вестник и библиотека самообразования: научно- 
популярный журнал по всем отраслям знання. — 1904. — №  33. — 12 авгус
та. — С. 1245—1254; в першому виданні цей розділ називався «Козачество 
и козацкие войны до 1648 г.».

6 Грушевский М. Хмельниччина /  М. Грушевский / /  Вестник и биб
лиотека самообразования: научно-популярный журнал по всем отраслям
знання. — 1904. — №  35. — 26 августа. — С. 1311—1317; №  36. — 2 сен
тября. — С. 1343—1346.

7Лист М. Кареєва до М. Грушевського від 27 січня 1904 року (ЦДІАК. —
Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 518. -  Арк. 2 6 -2 7 ) .
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Славінський звернувся з  пропозицією надрукувати працю Михайла 
Грушевського до видавництва Михайла Пирожкова, головою якого 
був Михайло Лемке. У  своєму листі Максим Славінський був пере
конаний, що працю надрукують, адже це видавництво спеціальне, 
яке шукає саме таких праць, як «Очерк», і наважиться поставити 
дорогу ціну на книжку. Остаточну відповідь керівництво планува
ло дати 15 січня 1904 року1. З а  повідомленням Миколи Кареєва, 
дійсно, Михайло Лемке спершу мав намір видати працю Михайла 
Грушевського, але потім передумав включити її в число перших 
видань, хоча категорично не відмовлявся2. Після цього Михайло 
Грушевський записав у своєму щоденнику 31 січня 1904 року: «Н е 
везе!» — і хотів їхати до Петербурга для вирішення питань з  ви
давництвом особисто. Проте відклав поїздку і написав ще одного 
листа до Миколи Кареєва, в якому просив дізнатися, хто ще з  
петербурзьких видавців візьметься друкувати «Очерк»3. У  листі 
від 25 лютого 1904 року Микола Кареєв повідомив, що Микола 
Карбасников, один із найсолідніших книговидавців у Петербурзі, 
не хотів братися за цю справу, а Михайло Стасюлевич, у якого 
М икола Кареєв постійно друкував свої матеріали, не бажав для 
своєї друкарні «побочных хлопот». Поговорити з  Іллєю Ефроном 
не вдалося, бо той виїхав за кордон, але за два-три дні обіцяв по
вернутися4 5. У щоденнику 1 березня 1904 року М . Грушевський лише 
занотував подальші невдачі Миколи Кареєва у пошуку видавця 
для «Очерка»3.

Н а  прохання М ихайла Грушевського6, пошук друкарень, па
ралельно з  М иколою Кареєвим, продовжив М аксим Славінсь
кий, про якого нагадав ученому О лександр Лотоцький. М . Сла-

^ и с т  М. Славінського до М. Грушевського від 12 грудня 1903 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 753. -  Арк. 1 2 -1 5 ). -  Деталь- 
ніше див. додаток №  1.

2 Лист М. Кареєва до М. Грушевського від 27 січня 1904 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 518. -  Арк. 2 6 - 2 7 ) .

3 Запис від 31 січня 1904 року /  /  Михайло Грушевський. Щоденник 
[190 4 -1 9 0 5 ]... -  С. 19.

4 Лист М. Кареєва до М. Грушевського від 25 лютого 1904 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 518. -  Арк. 20).

5 Запис від 1 березня 1904 року /  /  Михайло Грушевський. Щоденник
[190 4 -1 9 0 5 ]... -  С. 23.

6Лист О. Лотоцького до М. Грушевського від 15 лютого 1904 року
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 613. -  Арк. 8 5 - 8 6 ) .
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вінський жартома писав, що настала російсько-японська війна, 
і всі видавці зрікаються друкувати будь-які книжки і, таким 
чином, крім російської цензури проти М ихайла Грушевського 
повстала ще й Я понія1. Натомість, О лександр Лотоцький крім 
цензурних причин зауважив високий авторський гонорар, який 
М ихайло Грушевський ставив перед видавництвом2.

П ро  фактичну причину відмови М ихайла Л емке друкувати 
«О черк истории украинского народа» стало відомо з  листа Гната 
Ж итецького від 10 березня 1904 року, в якому він як відпові
дальний редактор запрошує М ихайла Грушевського взяти участь 
у підготовці колективної монографії під назвою «История М ало- 
россии». Чотирнадцять розділів цього видання мали б охопити 
період від часів «Ю ж ной Руси» до початку X IX  ст. У  листі Гнат 
Ж итецький зазначив лише три перших розділи: 1) «Ю ж ная Русь 
до X IV  столетия»; 2 ) «Киевщина и Северщина до Люблинской 
унии»; 3 ) «Галичина в X I V —X V  и X V I вв.», з  яких М ихайлу 
Грушевському пропонували написати лише останні два. Видання 
покладалося на ту ж  саму друкарню М ихайла Пирож кова. Крім 
М ихайла Грушевського до участі у виданні цього збірника запро
шували: О реста Левицького, А ндрія Стороженка, О лександру 
Єфименко, Н иканора М олчановського, М иколу Василенка, 
Я кова Ш ульгіна, М иколу М аксимейка, Євгена Ківлицького, 
П етра Голубовського, Л ева П адалку та ін. Рукопис потрібно 
було надіслати 23 серпня, а вихід книжки у світ був запланований 
на 23 грудня 1904 року3.

Найбільше М ихайла Грушевського вразило те, що «И сто- 
рию М алороссии» видаватиме видавництво М ихайла П и рож 
кова, під керівництвом М ихайла Л емке, яке нещодавно відмо
вило у виданні «О черка». У своєму щоденнику від 15 березня 
М ихайло Грушевський записав, що його обурює байдужість 
петербурзьких земляків, адже їм було відомо про його пошук 
друкарні для публікації «О черка». Саме тому зазначив у листі

^ и с т  М. Славінського до М. Грушевського від 13 лютого 1904 року 
(Ц Д ІА К . — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 753. — Арк. 16—18). — Детальніше 
див. додаток №  8.

2 Лист О.Лотоцького до М. Грушевського від 15 лютого 1904 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 613. -  Арк. 8 5 - 8 6 ) .

3Лист Г. Житецького до М. Грушевського від 10 (23) березня 1904 року 
(Ц ДІАК. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 475. — Арк. 3—7). — Детальніше 
див. додаток №  10.
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до Гната Ж итецького, що хотів би сам надрукувати цю книжку1.
З а  підготовкою «петербурзького» збірника М ихайло Гру- 

шевський стежив, завдячуючи Василю Доманицькому, якому 
пропонували написати про удільний період, але він, як і перед 
цим — П етро  Голубовський, відмовився, хоча ще 5 червня 
1904 року писав, що збірник таки, мабуть, вийде2. Пізніш е, 10 
серпня 1904 року, Гнат Ж итецький знову запропонував Василю 
Доманицькому написати розділ про козаччину, З ап орож ж я 
і перші рухи до Хмельниччини3. Варто зазначити, що у «Вест- 
нике и библиотеке самообразования» уже був надрукований 
розділ із «О черка»4. Н а  пропозицію Гната Ж итецького Василь 
Доманицький погодився, але з  умовою, що раніше в «Записках 
Наукового товариства імені Ш евченка» буде надрукована його 
стаття про козаків5. Дослідження Василя Доманицького « К о 
заччина на переломі X V I —X V II в. (1591—1603)» побачило світ 
у п ’яти томах, починаючи з тому L X , який вийшов друком 28  
серпня 1904 року, і завершуючи томом L X IV , опублікованим ЗО 
квітня 1905 року. Зреш тою , запланований на грудень 1904 року 
збірник, за висловлюванням М ихайла Грушевського, «Лемке — 
П ирож кова» так і не вийшов, позаяк ні Володимир Антонович, 
ні О рест Левицький, ні М икола Василенко нічого не зробили6.

В автобіографії Михайло Грушевський писав, що по довгих 
митарствах вирішив друкувати «Очерк» на свій ризик7. П ід  «ми
тарствами» слід розуміти друкарню, яка б погодилася видати пра
цю, а під ризиком — дозвіл цензурного комітету. Н е дочекавшись

1 Запис від 15 березня 1904 року /  /  Михайло Грушевський. Щоденник 
[190 4 -1 9 0 5 ]... -  С. 25.

2 Лист В. Доманицького до М. Грушевського від 5 (18) червня 1904 
року /  /  Листування М. Грушевського /  упоряд. Г. Бурлака, Н. Лисенко; 
ред. Л. Винар. — Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 2006. — 
С. 340 — (Епістолярні джерела грушевськознавства. Т. 3).

3Лист В. Доманицького до М. Грушевського від 10 (23) серпня 1904 
року / /  Листування М.Грушевського... Т. 3. — К., 2006. — С. 341.

4Грушевский М. Украинское козачество. Его образование /  М. Гру- 
шевский /  /  Вестник и библиотека самообразования: научно-популярный 
журнал по всем отраслям знання. — 1904. — №  29. — 15 июля. — С. 1123.

5Лист В. Доманицького до М. Грушевського від 10 (23) серпня 1904 
року / /  Листування М.Грушевського... Т. 3. — К., 2006. — С. 341.

6Лист В. Доманицького до М. Грушевського від 10 (23) грудня 1904 
року / /  Листування М.Грушевського... Т. 3. — К., 2006. — С. 345.

7 Грушевський М. Автобіографія... — [Львів], 1906. — С. 12.
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відповіді від М аксима Славінського і М иколи Кареєва, Михайло 
Грушевський «зібрався з  енергією» і 12 лютого 1904 року вирі
шив написати листа до видавництва «Общественная П ольза»1, 
в якому вже друкувався черговий тираж «Первой учебной книги 
церковно-славянского языка» Сергія Грушевського. Того ж  дня 
він письмово звернувся до М аксима Славінського, щоб той пе
редав рукопис «Очерка» друкарні «Общественная П ольза», але, 
за словами М . Грушевського, стався «карамболь». Виконуючи 
прохання Михайла Грушевського2, М аксим Славінський надіслав 
рукопис до Л ьвова3, а лист М ихайла Грушевського від 12 лютого 
з  проханням передати рукопис до видавництва «Общественная 
П ольза» надійшов лише 16 лютого 1904 року4, коли М аксим 
Славінський виїжджав до О деси редагувати щотижневий журнал 
«Ю ж ны е Записки»5. Піклуватися про видання «Очерка» про
довжив Олександр Лотоцький.

Свій рукопис М ихайло Грушевський отримав 18 лютого 
1904 року і того ж  дня відіслав до друкарні «Общ ественная 
П о л ь за » 6, попросивш и проглянути його з  цензурної точки 
зору. У листі від 10 березня 1904 року директор видавництва 
«Общ ественная П ольза» Й осиф Гессен повідомив, що їм до
велося викреслити деякі небезпечні місця, але це не означатиме, 
що цензура не вирішить затримати всю книжку, навіть якщо 
не заперечуватиме проти окремих місць7. Прочитавш и цього

1 Запис від 12 лютого 1904 року /  /  Михайло Грушевський. Щоденник 
[190 4 -1 9 0 5 ]... -  С. 21.

2 Лист М. Славінського до М. Грушевського від 16 лютого 1904 року 
(Ц ДІА К. -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 753. -  Арк. 1 9 -2 0 ) . -  Детальніше 
див. додаток №  9.

3Лист М. Славінського до М. Грушевського від 13 лютого 1904 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 753. -  Арк. 1 6 -1 8 ). -  Детальніше
див. додаток №  8.

4 Лист М. Славінського до М. Грушевського від 16 лютого 1904 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 753. -  Арк. 1 9 -2 0 ) . -  Детальніше 
див. додаток №  9.

5 Лист М. Славінського до М. Грушевського від 13 лютого 1904 року 
(Ц Д ІА К . — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 753. — Арк. 16—18). — Детальніше 
див. додаток №  8.

6 Запис від 18 лютого 1904 року /  /  Михайло Грушевський. Щ о
денник [1904—1905]... — С. 21.

7Лист И. Іессена до М. Грушевського від 10 березня 1904 року (ЦДІАК. —
Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 96. — Арк. 132). — Детальніше див. додаток №  10.
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листа, М ихайло Грушевський у своєму щоденнику 15 березня 
1904 року зазначив, що видавці переглянули рукопис і почали 
верстати книжку, але не несуть відповідальності, якщо цензура 
не пропустить цілої книжки. Тому М ихайло Грушевський по
просив О лександра Лотоцького звернутись до «Общественной 
П ользы » і дізнатися, наскільки ця справа ризикована1. У р о з
мовах з  Иосифом Гессеном О лександр Лотоцький уникав назви 
«Україна», щоб не налякати, а М ихайла Грушевського запевнив, 
що за останні роки термін «Україна» «нейтралізувався» і не може 
стати на перешкоді. Слово «Україна» переслідує провінційна 
цензура, а в Петербурзі «воно живе безборонно»2.

Щ об  усунути певним чином небезпечні місця, видавництво 
брало на себе зобов’язання переглянути рукопис з  цензурної 
точки зору. З а  окрему винагороду Михайло Грушевський просив 
переглянути саме розділи І—III3 та X V I —X X IV 4. З а  словами 
И осиф а Гессена, якщ о цензура захоче вилучити місця поза 
зазначеними розділами, наприклад, у восьмому або в дванад
цятому, то вся відповідальність лягатиме на замовника, а не на 
виконавця. Директор наголошував, що навіть вилучивши всі не
безпечні місця, книжка все одно може бути заборонена, бо «така 
вже тема про Україну», а отже, передбачити погляди цензурного 
відомства на всю тему ніхто не може5.

1 Запис від 15 березня 1904 року /  /  Михайло Грушевський. Щоденник 
[190 4 -1 9 0 5 ]... -  С. 25.

2 Лист О. Лотоцького до М. Грушевського від 24 квітня 1904 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 613. -  Арк. 214). -  Детальніше 
див. додаток №  12.

3 У першому виданні це: І. «Современная украинская колонизация 
и ее исторические изменения; украинский этнический тип»; II. «Расселение 
украинских племен. Тюркская миграция»; III. «Культура и быт».

4 X V I. «Движение Хмельницкого»; X V II. «События по смер
ти Хмельницкого (1657 — 1659)»; X V III. «Смуты 16 6 0 —1680 гг.»; 
X IX . «Социально-экономический процесе в Восточной Украине X V II— 
XVIII вв.»; X X . «Политические условия Гетманщины и уничтожение 
старого строя»; X X I. «Восстановление и уничтожение козачества в Пра
вобережной Украине. Гайдамацкие движения. Судьба крестьянства»; 
XXII. «Национальный и культурный упадок в украинских землях в XVIII в. 
и начатки возрождения — в Галиции»; XXIII. «Украинское возрождение 
в X IX  в.»; X X IV . «Современное состояние украинства».

5 Лист И. Гессена до М. Грушевського від 19 березня 1904 року 
(Ц Д ІА К . — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 96. — Арк. 134). — Детальніше 
див. додаток №  11.
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Саме тому видавництво, у погодженні з  Олександром Л о- 
тоцьким, бажаючи якнайдалі іти назустріч бажанню М ихайла 
Грушевського та гарантувати себе від збитків на випадок заборони 
книжки цензурою, запропонувало видати тираж у кількості 500 
примірників. З а  цих умов рахунок Михайлу Грушевському не ви
ставлятимуть1. «Н а свій риск» Михайло Грушевський вирішив 
друкувати 2000  примірників. Д о  того ж  він вимагав відновити 
всі пропущені місця, всупереч багатократним застереженням 
О лександра Браудо, «лица, просматривающею книгу в цен- 
зурном отношении» у видавництві «О бщ ественная П ольза». 
Власне, Олександр Браудо вважав, що окремо відновлені місця 
не будуть небезпечними щодо цензури, але загалом можуть не
гативно відобразитися на долі книжки2. У  розмові з  Олександром 
Лотоцьким Олександр Браудо зізнався, що у випадку «Очерка» 
слід говорити про непевність цілої книжки, а не поодиноких урив
ків, інакше її взагалі тоді не треба друкувати. З  останнього розділу 
були вилучені два абзаци, і Олександр Лотоцький переконував 
незадоволеного М ихайла Грушевського у правильності цих дій. 
Розрадж ував його, характеризуючи останній розділ як стислий, 
але все ж  повний компендіум українства, якого ще не було в Росії3.

Я кщ о перші десять примірників видавництво надіслало 
до цензури 20 вересня4 5, то через тиждень Олександр Лотоцький 
повідомив, що «О черк» пройшов на «волоску». Я кби книжка 
була надрукована місяцем раніше, то «світа не побачила б». 
Головна причина — це тенденція автора, що виставляє Україну 
як самостійну й окрему національність, із самостійним істо
ричним і культурним життям3. Щ оправда, ця оцінка цензури

1 Лист И. Гессена до М. Грушевського від 24 квітня 1904 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 96 . -  Арк. 135).

2 Детальніше див листи О. Браудо до М. Грушевського від 2 вересня 
1904 року (Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 96. -  Арк. 142 -143);  
Детальніше див. додаток №  14; від 4 вересня 1904 року (Ц Д ІА К . — 
Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 96. -  Арк. 144).

3Лист О.Лотоцького до М. Грушевського від 14 вересня 1904 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 613. -  Арк. 3 0 8 -3 0 9 ) .  -  Д е
тальніше див. додаток №  15.

4Лист О.Лотоцького до М.Грушевського від 14 вересня 1904 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 613. -  Арк. 3 0 8 -3 0 9 ) .  -  Д е
тальніше див. додаток №  15.

5Лист О.Лотоцького до М.Грушевського від 26 вересня 1904 року
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співпала з  думкою М ихайла Грушевського, який зазначав, що в 
«Очерке» вороги українства справедливо добачали історичне 
оправдання національних українських зм агань та програми 
української автономії1.

В автобіографії М ихайло Гру шевський писав, що «Очерк» 
був випущ ений у світ завдяки  «весні» міністра внутрішніх 
справ П етра Святополка-М ирського, з  огляду на спокійний 
та об’єктивний тон, яким був висловлений сам по собі нецен
зурний зміст, — як зазначала резолюція цензури2. Те ж  саме 
підтвердив О лександр Л отоцький, який довідався, що книжка 
пройшла після великої баталії та й то завдячуючи «весні»; багато 
допоміг «спокійний тон» «Очерка» М ихайла Грушевського3.

Всі 2 0 0 0  примірників друкарня розіслала: О лександру Л о- 
тоцькому — 200  примірників (2 0  жовтня 1904 р.);«К иевской 
старине» — 4 0 0  примірників (2 4  жовтня 1904 р .); М ихайлу 
Грушевському — 10 примірників (2 4  та 26  жовтня 1904 р .), 
на склад М ихайлу Карбасникову — решту 1390 примірників (2 6  
та 28  жовтня 1904 р .)4. Ж одної книжки не залишено на складі 
«Общественной П ользы », і з  цього приводу О лександр Браудо 
докоряв Олександру Лотоцькому, згадував про клопіт з  «О чер- 
ком» у цензурі і ремствував на невдячність з  боку суголосного 
ідейного елементу. П роте таке рішення було свідомим з огляду 
на прикрості, які довелося перенести М ихайлу Грушевському 
та О лександру Л отоцькому під час друку «О черка»5.

О публіковане видання О лександр Л отоцький надсилав 
до Чернігова, О деси , до престижних книжкових магазинів 
Суворіна, Стасюлевича, П опова у Петербурзі, а також до різ-

(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 613. -  Арк. 311-312). -  Деталь- 
ніше див. додаток №  16.

^рушевський М. Автобіографія... — [Львів], 1906 — С. 4.
2 Там само. — С. 12.
3Лист О.Лотоцького до М. Грушевського від 26 вересня 1904 року 

(Ц Д ІА К . — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 613. — Арк. 311—312). — Деталь
ніше див. додаток №  16.

4 Лист завідувача друкарні «Общественная Польза» Н.Зандмана 
до М. Грушевського від 3 листопада 1904 року (Ц Д ІА К . — Ф . 1235. — 
Оп. 1. — Спр. 96. — Арк. 146). — Детальніше див. додаток №  19.

5Лист О.Лотоцького до М.Грушевського від 13 жовтня 1904 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 613. -  Арк. 3 1 4 -315). -  Деталь
ніше див. додаток №  17.
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них журналів і газет. Кож не видавництво мало би друкувати 
книжки, що надійшли в редакцію, які слугували б рекламою 
і, за  переконанням О лександра Л отоцького, так буде більше 
надій на рецензії1.

М и х ай л а  Г руш евського  найб ільш е ц ікави л и  в ідгуки  
на «О черк» П авла М ілю кова та Венедикта М якотіна, і саме 
тому він хотів через М иколу К ареєва сконтактуватися з  ними. 
Поштою М икола Кареєв надіслав книжку Венедикту Мякотіну, 
а П етру М ілюкову передав її при зустрічі. О днак після півтора
річної відсутності в Росії П етро М ілюков знову поїхав в Англію, 
а потім в Америку2.

Н і Венедикт М якотін , ні П етро М ілю ков не написали 
рецензій на «О черк». П роте писали інші. П ро  рецензії Софії 
Русової3, Д м итра Д орош енка4, О лександра Яцимирського5, 
журналу «Русская старина»6 М ихайло Грушевський дізнавався 
із листів О лександра Лотоцького7, про рецензії, які повинні були

1 Лист О. Лотоцького до М. Грушевського від 4 жовтня 1904 року 
(Ц Д ІА К  -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 613. -  Арк. 8 3 - 8 4 ) .

2 Лист М .Кареєва до М. Грушевського від 28 жовтня 1904 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 518. -  Арк. 29).

3 Русова С. [Рец. на кн.:] Проф. М .С. Грушевский. Очерк истории 
украинского народа /  С. Русова / /  Русская школа. — 1904. — №  12: 
декабрь. — С. 9 —11.

4 Д .Д . [Рец. на кн.:] Проф. М.С. Грушевский. Очерк истории украинс
кого народа /  Д . Дорошенко / /  Вестник Воспитания. — 1905. — №  1: 
январь. — С. 25—31.

3 А.Я. [Рец. на кн.:] Проф. М. Грушевский. Очерк истории украинского 
народа /  А. Яцимирский /  /  Исторический вестник: историко-литературный 
журнал. — 1905. — Т. ХСІХ: февраль. — С. 6 9 4 —695.

6 Н. К-ш-ъ. [Рец. на кн.:] Проф. М.С. Грушевский. Очерк истории 
украинского народа /  /  Русская старина. — 1905: январь. — [Библиогра- 
фический листок].

7 У своїх листах О.Лотоцький обов’язково повідомляв про рецензії 
на «Очерк», які або планувалися, або вже були надруковані. Детальніше 
див. листи О. Лотоцького від 4 жовтня 1904 р. (Ц Д ІА К . — Ф . 1235. — 
Оп. 1. — Спр. 613. — Арк. 8 3 —84), в якому рекомендувалося надіслати 
«Очерк» Василю Семеновському, Олександру Лаппо-Данилевському, 
Сергію Єфремову та Василю Доманицькому. У листі від 21 жовтня 1904 
(Ц Д ІА К . — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 613. — Арк. 8 7 —88), детальніше 
див. додаток №  18, О. Лотоцький повідомив, що для «Журналу для всех» 
напише сам: Лотоцкий А. [Рец. на кн.:] Проф. М.С. Грушевский. Очерк
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бути опубліковані в журналі «Киевская старина», — від Сергія 
Єфремова1. М ихайло Грушевський довідувався і про інші рецен
зії: від Василя Сторожева отримав листа2; про рецензію Гната 
Ж итецького, до отримання листа від О лександра Лотоцького, 
дізнався в університетській бібліотеці3; про рецензію М иколи 
Чечуліна4 — від Володимира Гнатюка5. М ихайлу Грушевському 
також  було відомо про відгуки Степана Томашівського в «Л іте-

истории украинского народа /  А.Лотоцкий /  /  Журнал для всех. — 1905. — 
№  8: август. — С. 520; див. лист від 14 грудня 1904 (Ц ДІАК. — Ф . 1235. — 
Оп. 1. — Спр. 613. — Арк. 77—78). — Детальніше див. додаток №  20. 
У ЛИСТІ ВІД СІЧНЯ 1905 року (Ц Д ІА К . — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 613. — 
Арк. 3 6 8 —369), детальніше див. додаток №  21; у листі від 13 березня 
1905 року (Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 613. -  Арк. 3 4 3 -3 4 4 ) ,  
детальніше див. додаток №  23 — повідомив про рецензію Г. Житецького: 
Житецкий И. [Рец. на кн.:] Проф. Мих. Грушевский. Очерк истории 
украинского народа /  И. Житецкий / /  Вестник Европы: журнал истории, 
политики, литературы. — 1905. — Т. 2. — Кн. 3: март. — С. 410—422.

Наприклад, Сергій Єфремов писав, що М. Василенко обіцяв дати 
статтю до «Киевской старины»: див. лист від 10—11 (2 3 —24) листопада 
1904 року (Листування М. Грушевського .. .  Т. 3. — К., 2006. — С. 215); 
але вийшла фактично замітка «Новый труд по истории Украины» (Киевская 
старина. — 1904. — Т. LXXXVII: декабрь. — С. 163). Правда, в київських 
газетах таки з ’явилися повідомлення про «Очерк» (див. лист С. Єфремова 
до М. Грушевського).

2 У листі від 22 березня 1905 року Василь Сторожев зазначив жур
нали, в яких він надрукував рецензії на «Очерк» (Ц Д ІА К . — Ф . 1235. — 
Оп. 1. — Спр. 874. — Арк. 9): Проф. М.С. Грушевский. Очерк истории 
украинского народа /  В. Сторожев / /  Русская мысль. — 1905. — Кн. 2: 
февраль. — С. 57—59; Сторожев В. [Рец. на кн.:] Грушевский М .С. 
Очерк истории украинского народа /  В. Сторожев /  /  Научное слово. — 
М., 1905. — Кн. 2. — С. 131—134; Сторожев В. [Рец. на кн.:] Грушев
ский М .С. Очерк истории украинского народа /  В. Сторожев / / М и р  
Божий. — 1905: февраль. — С. 4 9 —51. До цього автора відносимо замітку: 
В .С . [Рец. на кн.:] Проф. Мих. Грушевский. Очерк истории украинского 
народа /  В. Сторожев / /  Весы. — М., 1905. — №  5: май. — С. 5 6 —57.

3 Детальніше див. запис від 14 березня 1905 року (Михайло Грушевсь
кий. Щоденник [1904—1905]... — С. 45).

4Чечулин Н. [Рец. на кн.:] Проф. Мих. Грушевский. Очерк истории 
украинского народа /  Н. Чечулин /  /  Журнал Министерства народного 
просвещения. — 1905. — Ч. CCCLVIII: апрель. — С. 393—399.

5 Детальніше див. запис від 11 квітня 1905 року (Михайло Грушевський. 
Щоденник [1 9 0 4-1905]... -  С. 49).
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ратурно-науковому вістнику»1, Івана Копача — в газеті «Діло»2, 
В ’ячеслава П рокоповича, під псевдонімом «Ч ерепин» , — 
в «Киевской старине»3.

У передмові до другого видання «Очерка» М ихайло Грушев- 
ський відповідав на зауваження і рекомендації критиків, не з а 
значаючи їхніх прізвищ, поділивши рецензії на публіцистичні 
та наукові4. Перш е побажання, що стосувалося співвідношення 
частин, присвячених давній і новій історії України5, висловив В а
силь Сторожев, який, зокрема, писав, що на історію української 
народності X V II I—X I X  століть із 380  сторінок виділено лише 
близько 100, тоді як від автора очікувалося інших пропорцій 
і більш детального висвітлення долі українців у X IX  столітті6. 
У своїй рецензії Дмитро Дорошенко звернув увагу, що дуже мало 
приділено уваги діяльності П етра Сагайдачного, подіям Х м ель
ниччини і «Руїни»7. З  цим зауваженням М ихайло Грушевський 
повністю погодився, запевнивши, що в другому виданні історія 
X V II—X I X  століть уже займає більшу половину книжки8.

Гнат Ж итецький пропонував центральне місце в «Очерке» 
присвятити X V I —X V III  століттям, а давній період «южно-

1 Томашівський С. Нова книжка — нові часи /  С.Томашівський / /  
Літературно-науковий вістник. — Львів, 1905. — Т. X X IX . — Кн. 1: 
січень. — С. 43—53.

2 Копач І. Може епохальна книжка /  І. Копач / /  Діло. — Львів, 
1905. -  Ч. 131. -  13 (2 6 ) червня. -  С. 1; Ч. 132. - 1 4  (27) червня. -  
С. 1 -2 ;  Ч. 135. -  17 (30 червня). -  С. 1; Ч. 137. -  20 червня (3 лип
ня). — С. 1; Ч. 139. — 22 червня (5 липня). — С. 1; Ч. 140. — 23 червня 
(6  липня). — С. 1—2; Ч. 141. — 25 червня (8  липня). — С. 1.

3 Черепин В. Родная история (Проф. Мих. Грушевский. Очерк истории 
украинского народа /  В. Прокопович / /  Киевская старина. — 1905. — 
Т. L X X X IX : май. -  С. 2 2 8 -2 3 3 .

4 Грушевский М. Очерк истории украинского народа /  М. Грушев
ский. — 2-е изд., доп. — СПб.: Общественная Польза, 1906. — С. III.

D Там само.
6Сторожев В. [Рец. на кн.:] Грушевский М. С. Очерк истории украинс

кого народа /  В. Сторожев / /  Мир Божий. — 1905: февраль. — С. 4 9 —51.
7 Д . Д . [Рец. на кн.:] Проф. М. Грушевский. Очерк истории украин

ского народа /  Д . Дорошенко /  /  Вестник воспитания: научно-популярный 
журнал. — 1905. — №  1: январь. — С. 29.

8 Грушевский М. Очерк истории украинского народа /  М. Грушев
ский. — 2-е изд., доп. — СПб.: Общественная Польза, 1906. — С. III.
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русской» історії1 відвести на другий план. Н а  співвідношення 
частин вказував Сергій Єфремов у внутрішній рецензії, конста
туючи, що бажано було б скоротити дещо розтягнуту частину 
перед козацьким рухом, — тоді книжку читатимуть з  більшим 
інтересом2. Михайло Грушевський просив уточнити, що потрібно 
розуміти під «скороченням перед Козаччиною: чи певні якісь 
уступи, чи першу цілу половину аж  до Козаччини»3. П роте 
Сергій Єфремов не мав на увазі «певного уступа чи глави», 
а розглядав першу частину взагалі, бо подібні зауваження чув 
від багатьох читачів (не спеціалістів)4. У листі до Сергія Є ф ре- 
мова М ихайло Грушевський пояснював, що скорочення першої 
частини суперечить його поглядам як історика5, а в передмові 
до другого видання підкреслив, що скорочення давньої історії 
як вступу до подій останнього століття суперечить меті «О чер
ка»: в короткій формі представити образ історичної еволюції 
українського народу упродовж  його історичного існування, 
взаєм озв’язок різних епох і століть у його історичній долі, визна
чити безперервність його існування, із яких в історичних курсах 
пропонуються лише уривки6.

У  передмові згадано одного критика, який «подверг реши- 
тельному сомнению» введення в історію українського народу 
Давньої Русі і продовження історії Київської Русі не в М осков
ській землі, а в Л итовсько-П ольській державі. Ц им  критиком 
був М икола Чечулін, який писав, що М ихайло Грушевський 
обмежився однією приміткою для обґрунтування свого твер-

1Житецкий И. [Рец. на кн.:] Проф. Мих. Грушевский. Очерк истории 
украинского народа /  И. Житецкий / /  Вестник Европы. — 1905. — Т. 2. — 
Кн. 3: март. -  С. 4 1 8 -4 1 9 .

2 Лист С.Єфремова до М. Грушевського від 16 (2 9 ) травня 1905 
року / /  Листування М.Грушевського... Т. 3. — К., 2006. — С. 222.

3 Лист М.Грушевського до С.Єфремова від 2 червня 1905 року / /  
Листування М. Грушевського /  упоряд. Г. Бурлака; ред. Л. Винар. — Київ; 
Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 1997. — С. 157. — (Епістолярні 
джерела грушевськознавства. Т. 1).

4 Лист С.Єфремова до М. Грушевського від 17 (30) червня 1905 
року / /  Листування М.Грушевського... Т. 3. — К., 2006. — С. 224.

5 Лист М.Грушевського до С.Єфремова від 2 червня 1905 року / /  
Листування М.Грушевського... Т. 1. — К., 1997. — С. 157.

6 Грушевский М. Очерк истории украинского народа. — 2-е изд., доп.,
1906. -  С. IV.
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дж ення1. М ихайло Грушевський охоче відповів, що і в другому 
виданні не вважає за потрібне окремо доводити це твердження, 
бо курс української історії спрямований на з ’ясування з в ’язку 
київського періоду з  періодом литовсько-польським2.

Я к  і цензурний комітет, який вбачав в «Очерке» тенденцію 
автора представляти Україну як самостійну й окрему національ
ність, із самостійним історичним і культурним життям3, цей погляд 
заочно поділяли М икола Павлов і М икола Чечулін. М икола П ав 
лов, або, як його назвав Михайло Грушевський,«голос из оврага»4, 
половину обсягу своєї рецензії доводив існування «исторического 
русского народа и русского языка», а в другій половині писав про 
«хохлов» та їхню роль в «русской истории». Автор рецензії був 
глибоко переконаний, що праця М ихайла Грушевського не буде 
популярною в середовищі «сознательных русских читателей про
сто по несообразности содержания». Д о  того ж  він помилково 
розглядав «Очерк» як російський переклад чотирьох томів Істо
рії України-Руси та першого тому в німецькому перекладі5. Д ля 
М иколи Чечуліна «Очерк» також був не історією українського 
народу від IX  до X IX  століть, а оглядом подій на території Росії,

1 Чечулин Н. [Рец. на кн.:] Проф. Мих. Грушевский. Очерк истории 
украинского народа /  Н. Чечулин / /  Журнал Министерства народного 
просвещения. — 1905. — Ч. CCCLVIII: апрель. — С. 3 9 6 —397.

2 Грушевский М. Очерк истории украинского народа. — 2-е изд., доп.,
1906. -  С. IV.

3 Лист О.Лотоцького до М. Грушевського від 26 вересня 1904 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 613. -  Арк. 311-312). -  Деталь
ніше див. додаток №  16.

4 Грушевский М. Очерк истории украинского народа. — 2-е изд., доп.,
1906. -  С. III.

5 Свою рецензію М. Павлов написав у грудні 1904 року (Павлов Н. 
Ученый труд г-на профессора Грушевского: Очерк истории украинского на
рода /  Н. Павлов /  /  Мирный труд: повременное научно-литературное и об
щественное издание. — Харьков. — 1905. — №  1 (январь). — С. 6 2 —78), 
яка пізніше була передрукована у львівській газеті (Сепаратизм в науке /  /  
Галичанин. — Львов. — 1905. — Ч. 48. — 1 (14) марта. — С. 1; Ч. 49. — 
2 (15) марта. -  С. 1; Ч. 50. -  3 (16) марта. -  С. 1; Ч. 51. -  4 (17) мар
та. -  С. 1; Ч. 52. -  5 (18) марта. -  С. 1; Ч. 53. -  6 (19) марта. -  С. 1; 
Ч. 54. — 8 (21) марта. — С. 1—2; Ч. 55. — 9 (22) марта. — С. 1) та видана 
окремою брошурою (Павлов Н. Ученый труд проф. Грушевского: Очерк 
истории украинского народа /  Н. Павлов. — Харьков: Тип. Губ. правл., 
1905. — 19 с.). — Детальніше див. «Додатки».
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яка називається Малоросією. Але, на відміну від Миколи П авло
ва, крім дрібних неузгоджень, «коренном несогласии по главным 
пунктам», М икола Чечулін з  великим позитивом вітав книжку 
Михайла Грушевського як талановитий твір, а в окремих частинах 
навіть «превосходное произведенне»1.

З в и чай н о , М ихайло Грушевський погодж увався, що у
І Х - Х  століттях української народності не існувало в її сфор
мованому вигляді, як і не існувало в X I I —X V I століттях ве
ликоруської та української, як це підтверджує X I X  століття. 
Завданням  було простежити еволюцію народу починаючи з  роз
витку культурного, економічного та політичного життя південної 
групи східнослов’янських поселень, які сформували українську 
народність. А втор підкреслював, що можна говорити про існу
вання історично сформованих «русских», або східнослов’янську 
народність, але не про фіктивний «единый русский народ»2.

З а  розгляд історії Київської держави як невід’ємної складо
вої історії України Михайло Грушевський очікував критики з  боку 
захисників прийнятої схеми «русской истории»3. Д о  зауважень 
М иколи П авлова про існування «єдиного русского народа» і з а 
перечення українців, М иколи Чечуліна — про безпідставність 
називати огляд подій М алоросії історією українського народу 
з  IX  до X IX  ст. та розглядати продовження історії Київської 
Русі не в М осковській землі, а в Л итовсько-П ольській державі 
приєднався Гнат Ж итецький. Х оча він визнавав існування двох 
народностей: великоруської та української, але запевняв, що вза
ємини півночі і півдня Русі визначалися інакше, ніж це уявляв 
М ихайло Грушевський. І тому немає потреби використовувати 
ні «обычную схему русской истории» з  простим переходом від 
київської історії до суздальської з  кінця X II століття, ні від
носити початок історії українського народу до X V I —X V II  
століть, ні зводити до рецепції з в ’язок між історією двох по
ловин східнослов’янської, «русской» народності. У  своїх висно
вках Гнат Ж итецький посилався на праці «серьезных русских

^ечулин Н. [Рец. на кн.:] Проф. Мих. Грушевский. Очерк истории 
украинского народа /  Н.Чечулин / /  Журнал Министерства народного 
просвещения. — 1905. — Ч. CCCLVIII: апрель. — С. 3 9 8 —399.

2 Грушевский М. Очерк истории украинского народа. — 2-е изд., доп.,
1906. -  С. Ѵ -Ѵ ІІ.

3Там само. — С. IV.
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историков», зокрема, Василя Ключевського — «Курс русской 
истории», перша частина, та П етра М ілю кова — «О черки 
по истории русской культуры»1.

У передмові до другого видання «Очерка» автор не згадує 
Олександра Яцимирського та Василя Сторожева, хоча у своїх 
рецензіях вони наводять аргументи на підтримку М ихайла Гру- 
шевського. Зокрем а, Олександр Яцимирський зауважив, що у 
трактуванні перших двох розділів М ихайло Грушевський пока
зав себе на висоті неупередженого вченого і спокійно говорить 
щодо дійсно дивної «Погодинської» теорії. Рецензент запевняє, 
що М ихайло Грушевський може помилятися у поглядах на «ди
настичну ідею» в системі земель Київської держави, бо це пи
тання розкрив Василь Сергієвич, підкресливши, що порядок 
заміщення столів залеж ав не лише від родства та старшинства. 
Рецензент все ж  очікував більш детального опису нарису культу
ри та мистецтва в Київському князівстві та більшої «науковості» 
від географічної карти в уявленнях про «малорусское» населення. 
П роте це компенсується розділами «Украинское возрождение 
в X IX  веке» та «Современное состояние украинства»2.

Концепцію  М ихайла Гру шевського підтримував Василь 
Сторожев, який вважав помилковим популярний погляд на про
цес історичного розвитку Русі як на відносно вивчений. Тому 
«О черк» засвідчує, що багато потрібно переробити і пред
ставити новий виклад, що сильно відрізнятиметься від схеми, 
яку талановитим пером наполегливо і сміливо популяризувала 
московська історіографія3.

Щ оправда, Гнат Ж итецький висловив ще одне зауваження, 
на яке також вказував Сергій Єфремов. Н а  думку рецензен
та, цей недолік був пов’язаний із розділами: «Национальный 
и культурный упадок в украинских землях в X V III  в. и начатки 
возрождения в Галиции», «Украинское возрождение в X I X  в.»

1Житецкий И. [Рец. на кн.:] Проф. Мих. Грушевский. Очерк истории 
украинского народа /  И. Житецкий / /  Вестник Европы. — 1905. — Т. 2. — 
Кн. 3: март. — С. 413—414.

2 А. Я. [Рец. на кн.:] Проф. М. Грушевский. Очерк истории украинского 
народа /  А.Яцимирский / /  Исторический вестник. — 1905. — Т. ХСІХ: 
февраль. — С. 695.

3 Сторожев В. [Рец. на кн.:] Грушевский М. С. Очерк истории украин
ского народа /  В. Сторожев / /  Мир Божий. — 1905: февраль. — С. 4 9 —51.
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та «Современное состояние украинства». Відповідно до змісту 
трьох останніх розділів, Гнат Ж итецький цитує М ихайла Гру- 
шевського, який малює «мрачную и безнадежную картину укра
инской жизни в X V II—X V III  вв.», що загрожувала «украинс
ко-русском у» народу остаточно перетворитися в аморфну 
етнографічну масу, приречену на денаціоналізацію. Тому він 
ставить питання: звідки взялися наприкінці X V III ст. «симптоми 
відродження українського життя», що призвели до відродження 
X I X  століття, на якій підставі могло виникнути українське від
родження, зрештою, чи було взагалі щось відроджувати. Х оча 
Гнат Ж итецький сам знаходить відповідь: «Я зы к решил судьбу 
украинского возрож дения... Я зы ку  обязана Украина тем, что 
украинофильство... перешло в настоящее национальное возрож- 
дение», — але він не вважає, що це вирішує питання. Рецензент 
стверджує, що М ихайло Грушевський уважно зупинявся на сус
пільно-політичних, економічних, юридичних аспектах, і пройшов 
повз питання української культури і цивілізації, а потім замість 
того щоб перейти до українського відродження, згадав про 
загальноєвропейські національні рухи X IX  ст. Він пропонував 
автору звернутися до питань культури та цивілізації, щоб вказати 
на підстави українського національного відродження, зосередив
ши увагу щодо європейської думки X I X  ст., щоб ґрунтовніше 
розкрити підстави цього відродження1.

Сергій Єфремов у листі до М ихайла Грушевського також 
стверджував, що «читачеві трохи незрозуміло, чому цілковите 
«банкротство» українства X V III  в. одмінилося в X I X  на такий 
рух, що має перед собою будущину». Він пропонував додати но
вий розділ про історію літератури перед Іваном Котляревським, 
тобто перед «Украинским возрождением в X IX  в.» та доповнити 
останній розділ2.

М ихайло Грушевський не оминув увагою міркування Дмитра 
Дорошенка, який писав, що в кінці кожного розділу автор робить 
посилання на «Історію України-Руси» або на праці українських 
вчених, надруковані в «Записках наукового товариства імені

1 Житецкий И. [Рец. на кн.:] Проф. Мих. Грушевский. Очерк истории 
украинского народа /  И. Житецкий / /  Вестник Европы. — 1905. — Т. 2. — 
Кн. 3: март. — С. 419—421.

2 Лист С. Ефремова до М. Грушевського від 16 (2 9 ) травня 1905 
року / /  Листування М. Грушевського... Т. 3. — К., 2006. — С. 221—222.
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Ш евченка». Н а  думку Д м итра Д орош енка, такі посилання 
не зовсім зручні, оскільки ці праці недоступні в Росії, — нато
мість він пропонував подати праці, видані в Росії, з  якими читач 
матиме змогу ознайомитися1. У  передмові Михайло Грушевський 
відповів, що посилання на «Історію України-Руси» були зробле
ні з  огляду на відсутність великого курсу, на який можна було 
спрямувати читача. Д о  того ж  у декількох рядках наприкінці 
розділу не можна належним чином ознайомити читача з  літера
турою великого періоду, або низкою питань, яким присвячений 
той чи інший розділ, бо для цього потрібно більше сторінок2.

Своєрідний огляд рецензій, щоправда, тільки російських 
істориків, зробив Іван К опач , запропонувавш и доповнити 
«Очерк» за трьома напрямками: зазначити загальний європейсь
кий культурний контекст, принаймні в найважливіших хвилях 
(відродження, реформація, контрреформація, доба емансипації 
розуму, романтизм тощ о); ширше розглянути розвиток Польщ і 
та М оскви у найзагальніших рисах і датах, які б проілюстрували, 
яким чином велика Русь опинилася в руках цих держав; у кінці 
книжки вмістити хронологічний перелік найважливіших куль
турних і політичних дат для вивчення напам’ять3.

У своїй рецензії в характеристиці «двух русских народ
ностей» Софія Русова протиставляє М ихайла Грушевського 
М иколі Костомарову, зазначаючи «очень бедный язы к, массу 
иностранных слов и галицизмов в построении ф раз». П роте 
ці недоліки компенсуються історичною точністю, послідовністю, 
простотою викладу та цілісністю4.

Усі свої зауваження Степан Томашівський висловив в остан
ній примітці, зазначивш и, що в питаннях розмірів первісної 
української колонізації, генези Київської держ ави, характе-

1 Д . Д . [Рец. на кн.:] Проф. М. Грушевский. Очерк истории украинс- 
кого народа /  Д . Дорошенко /  /  Вестник воспитания: научно-популярный 
журнал. — 1905. — №  1: январь. — С. 25—31.

2 Грушевский М. Очерк истории украинского народа. — 2-е изд., доп.,
1906. -  С. VII.

3 Копач І. Може епохальна книжка /  І. Копач / /  Діло. — Львів, 
1905. — Ч. 140. — 23 червня (6  липня). — С. 1—2.

4 Русова С. [Рец. на кн.:] Проф. М.С. Грушевский. Очерк истории 
украинского народа /  С. Русова / /  Русская школа. — 1904. — №  12: 
декабрь. — С. 9 —10.
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ристики Х мельницького, козацької старшини та ін. у нього 
інші суб’єктивні погляди, ніж у М ихайла Грушевського, але 
він не розвиватиме їх ширше. П роте вказав на хибність дати 
волинського бунту 1785 року, замість 1789 року, а також під
креслив, що «в Галичині «большая половина возделываемой 
земли» належала польській шляхті, тим часом вся табулярна 
власність (і не-ш ляхетська) менша від рустикальної (5 : 8 )» 1.

У  своїй статті «Родная история» В ’ячеслав П рокопович 
утримався від оцінки «О черка», залишивши це спеціалістам2, 
а О лександр Л отоцький обмежився бібліографічною заміткою3.

П ісл я  публікації « О ч ерка»  та появи перш их відгуків 
О л ексан д р  Р у со в , як  відповідальний редактор , запросив 
М ихайла Грушевського до роботи в колективному збірнику 
«Вопросы современной украинской ж изни». Свою  пропози
цію він аргументував таким чином, що після видання «О черка 
истории украинского народа» М ихайла Грушевського, статей 
О лександри Єфименко готується ще одна книж ка — « И сто 
рия М алороссии в очерках», «принадлежащ ая перу разных 
авторов по вопросам о прошлом М алорусской земли и народа 
до X V III  в. вклю чительно», за  редакцією  Гната Ж итецького. 
Н а  думку О лександра Русова, молодь потребує книжки, в якій 
висвітлено становищ е «малорусского народа» як «p lebs’a» 
і як «natio» останніх часів. С аме тому О лександру Русову д о 
ручили запросити «знающих людей» підготувати окремі нариси 
різних аспектів ж иття українства за  минуле століття. М ета 
цього збірника — з ’ясувати сутність, генезу українського руху, 
а також  його відображення у науці як передумову підтримки 
й поширення українофілами цього руху, оскільки відродження 
і розвиток українського руху протягом X IX  — початку X X  сто
літь відбувалися всупереч усім бажанням «начальства» стерти 
його у X V III  ст. П ісля такої аргументації О лександр Русов

1 Томашівський С. Нова книжка — нові часи / /  С.Томашівський / /  
Літературно-науковий вістник. — Львів, 1905. — Т. X X IX . — Кн. 1: 
січень. — С. 53.

2 Черепин В. Родная история (Проф. Мих. Грушевский. Очерк истории 
украинского народа /  В. Прокопович / /  Киевская старина. — 1905. — 
Т. L X X X IX : май. -  С. 233.

3 Лотоцкий А. [Рец. на кн.:] Проф. М .С. Грушевский. Очерк истории 
украинского народа /  А. Лотоцкий /  /  Журнал для всех. — 1905. — №  8: 
август. — С. 520.
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сподівався, що М ихайло Гру шевський не відмовиться допо
могти і візьме участь у збірнику, а тому подав програму статей 
збірника «Вопросы современной украинской ж изни», який мав 
вийти друком восени 1905 року. С еред авторів були: А гатан- 
гел Кримський — «М алорусский язы к» (півтора друкованих 
аркуш а); Василь Доманицький — «П рош лое М алорусского 
народа с современной точки зрения» (два з  половиною друко
ваних аркуші); О лександр Русов — «Сословно-экономические 
отношения на Украине» (три друкованих аркуш і); Володимир 
Лесевич — «Украинские политические, бытовые и религиозные 
воззрения, народная психология, народное творчество, культу
ра и искусство» (три з  половиною друкованих аркуш і); Сергій 
Єфремов — «М алорусская литература» (два з  половиною дру
кованих аркуш і) та «Ц ензура и малорусская литература» (п ів
тора друкованих аркуш і); Борис Грінченко — «М алорусская 
школа» (три друкованих аркуші); Софія Русова — «Украинское 
движение в X I X  веке» (три друкованих аркуш і); М ихайло 
Грушевський — «Галицкое движение в X I X  веке» (півтора 
друкованих аркуш і); М аксим Славінський — «Современное 
положение Галицкого национального дела; взаимоотношения 
Галиции и украинского движения» (два друкованих аркуш і); 
О лександр Л отоцький — «Отнош ение великорусскою  и поль
скою  общ ества к украинскому движению » (три друкованих 
аркуш і); П етро  С тебницький — «Современное положение 
вопроса об украинском движении и его конечные цели» (три 
друкованих аркуш і)1.

М ихайло Грушевський відхилив цю пропозицію, адже вва
ж ав, що з  ним могли повадитися заздалегідь, а не залишати 
«загуменок» для нього. Н ого вразило «легковаження» петер
буржцями «О черка»2. Пізніш е, у травні 1905 року, О лександр 
Русов ще раз звернувся до історика з  проханням взяти участь 
у збірнику, докоряю чи, що на написання статті в ж урналі 
«Сын Отечества» у нього час є, а для «Вопросов современной 
украинской жизни» — немає3. Дорікав і О лександр Лотоцький,

1 Лист О . Русова до М. Грушевського від 22 січня 1905 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 726. -  Арк. 3 0 2 -3 0 3 ) .

2 Запис від 29 січня 1905 року /  /  Михайло Грушевський. Щоденник 
[190 4 -1 9 0 5 ]... -  С. 39.

3 Лист О. Русова до М. Грушевського від 8 (21) травня 1905 року
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щоправда, М ихайло Грушевський передав через нього деякі 
розділи про Галичину О лександру Русову* 1для прочитання , але 
збірник так і не був виданий.

Головним консультантом збірника статей «Вопросы со 
временной украинской жизни» був Гнат Ж итецький. У  листі 
до О лександра Русова він по пам’яті відновив програму видан
ня, дещо змінивши нарис О лександра Русова, зробивши його 
«более ясным». Гнат Ж итецький виступав проти використання 
словосполучень «народный дух», «народная философия, ми- 
ровоззрение...» , які стосовно українців — «недоразумения и в 
действительности не существуют, как нечто сколько-нибудь 
реальное и приложимое к какой бы то ни было народности, 
не говорю уж  о национальности, а последнее понятие страдает 
неопределенностью ». Він пропонує власне формулювання: 
«культуру», «искусство» та «воззрение» замінити народною по
етичною творчістю, пояснюючи, що усуне питання про «музику 
малорусскую», театр, культурно-побутові особливості. Крім 
цього, «воззрение» він поділив на три групи: політичну, релігійну 
та побутову2. Усі зазначені вище пропозиції О лександр Русов 
беззастережно прийняв і надіслав до М ихайла Грушевського. 
Потрібно зазначити, що концептуально збірник О лександра 
Русова, присвячений X I X  століттю, органічно доповню вав 
збірник Гната Ж итецького, що охоплював X I V —X V III  століт
тя. Н а  відміну від М ихайла Грушевського, ні Гнат Ж итецький, 
ні О лександр Русов не розглядали історію українського народу 
з  часів Київської Русі. Саме тому Гнат Ж итецький у своїй ре
цензії на «О черк» вважав, що центральним питанням в історії 
українського народу є соціальні відносини в Україні в X I V — 
X V I століттях3, а основну увагу потрібно зосередити на X I V —

(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 726. -  Арк. 3 0 4 -3 0 5 ) .

1 Лист О.Лотоцького до М. Грушевського, червень 1905 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 613. -  Арк. 2 2 9 -2 3 0 ,3 5 5 - 3 5 6 ,  
3 8 4 - 3 8 5 ) .

2 Лист Г. Житецького до О . Русова від 13 грудня 1904 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1225. -  Оп. 1. -  Спр. 70. -  Арк. 9 -1 0 ) .

3Житецкий И. [Рец. на кн.:] Проф. Мих. Грушевский. Очерк истории 
украинского народа /  И. Житецкий / /  Вестник Европы. — 1905. — Т. 2. — 
Кн. 3: март. — С. 414.
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X V III  століттях1 — тобто періоді, якому планували присвятити 
«Историю  М алороссии». Тому і не дивно, що рецензія Гната 
Ж итецького була «нелояльною, конкуренційно написаною» 
і досить роздратувала М ихайла Гру шевського2.

Отримавши перші повідомлення від Олександра Л отоць- 
кого3 у Петербурзі та завідувача книгарні «Киевская старина» 
Василя Степаненка4 про успішний продаж «Очерка», половину 
тиражу якого реалізовував Сергій Єфремов5, М ихайло Грушев- 
ський почав думати про друге видання. М айж е відразу після 
виходу «О черка»6, 14 листопада 1904 року, він попросив Сергія 
Єфремова зазначити всі місця невідповідності стилістики речень 
російською мовою7. Х оча Сергій Єфремов пропонував зачекати 
до літа, коли буде вільніший і зможе краще попрацювати як ре
дактор8, Михайло Грушевський просив не відкладати цієї справи9.

1Житецкий И. [Рец. на кн.:] Проф. Мих. Грушевский. Очерк истории 
украинского народа /  И. Житецкий / /  Вестник Европы. — 1905. — Т. 2. — 
Кн. 3: март. — С. 418.

2 Детальніше див. запис від 14 березня 1905 року (Михайло Грушев
ський. Щоденник [1904—1905]... — С. 45).

3 Лист О.Лотоцького до М. Грушевського 14 грудня 1904 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 613. -  Арк. 7 7 - 7 8 ) .  -  Д е
тальніше див. додаток №  20.

4 Запис від 20 грудня 1904 року /  /  Михайло Грушевський. Щоденник 
[190 4 -1 9 0 5 ]... -  С. 33.

5 Лист С. Єфремова до М. Грушевського від 10—11 (2 3 —24) листопада 
1904 року / /  Листування М. Грушевського... Т. 3. — К., 2006. — С. 215; 
Лист С. Єфремова до М. Грушевського від 26 листопада (9  грудня) 
1904 року / /  Листування М. Грушевського... Т. 3. — К., 2006. — С. 216; 
Лист С. Єфремова до М. Грушевського 22 березня (4  квітня) 1905 року /  /  
Листування М. Грушевського... Т. 3. — К., 2006. — С. 219.

6 Повністю тираж був виданий 20 жовтня 1904 року. Детальніше див. 
лист завідувача друкарні «Общественная Польза» Н. Зандмана до М. Гру
шевського від 3 листопада 1904 року (Ц Д ІА К . — Ф . 1235. — Оп. 1. — 
Спр. 96. — Арк. 146). — Детальніше див. додаток №  19.

7 Лист М. Грушевського до С. Єфремова від 14 ( 27)  листопада 
1904 року / /  Листування М. Грушевського... Т. 1. — К., 1997. — С. 154.

8 Лист С. Єфремова до М. Грушевського від 26 листопада (9  грудня) 
1904 року / /  Листування М. Грушевського... Т. 3. — К., 2006. — С. 217.

9 Лист М. Грушевського до С. Єфремова від 25 січня 1905 року / /  
Листування М.Грушевського... Т. 1. — К., 1997. — С. 154.
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Щ е  до появи перших рецензій М ихайлу Грушевському 
вказували на велику кількість стилістично неправильних ви 
словів, переважно «полонізмів». Н а  це звертав увагу О л е к 
сандр Браудо в «Общ ественной П ол ьзе»1 ще під час перегляду 
тексту з  аспекту цензора. Галицькі звороти, що «різало б вухо 
російського читача», виправляв О лександр Л отоцький2. Х оча 
подекуди й були внесені правки, але через відсутність обго
ворення стилістичних виправлень багато помилок залишилися 
невиправленими, через що «О черк» виглядав недовершеним. 
Тому видавництво наполягало, щоб М ихайло Грушевський 
дозволив внести правки хоча б^в останні розділи3. П ід  час 
підготовки до другого видання И осиф  Гессен знову запропо
нував відредагувати чимало місць у тексті книги «в отношении 
язы к а» , пояснюючи ці огріхи наслідком «долговременного 
пребывания автора вне России»4. Таким чином, зауваж ення 
в рецензіях щодо російського стилю були для М ихайла Гру
шевського очікуваними.

З а  порадою  стосовно другого видання тираж ем  5 0 0 0  
примірників М ихайло Грушевський звернувся до О лександра 
Лотоцького, який вже остерігався давати поради щодо нового ти
ражу, оскільки свого часу наполіг на зменшенні кількості книжок 
першого видання. Та все ж  він підтримав ідею видання і навіть 
висловив припущення, що цензура не заборонить «О черка»5. 
А ле вже у березні 1905 року попереджав щодо друку книжки, 
позаяк нею почали цікавитися цензурні сфери в негативному

1 Лист завідувача друкарні Салтикова до М. Грушевського від 9 липня 
1904 року (Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 96. -  Арк. 140). -  
Детальніше див. додаток №  13.

2 Лист О. Лотоцького до М. Грушевського від 14 вересня 1904 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 613. -  Арк. 3 0 8 -3 0 9 ) .  -  Д е
тальніше див. додаток №  15.

3 Лист завідувача друкарні Салтикова до М. Грушевського від 9 липня 
1904 року (Ц Д ІА К . — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 96. — Арк. 140). — 
Детальніше див. додаток №  13.

о
4 Лист И. Гессена до М. Грушевського від 5 березня 1905 року 

(Ц Д ІА К . — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 96. — Арк. 150). — Детальніше 
див. додаток №  22.

5 Лист О. Лотоцького до М. Грушевського [1—15] січня 1905 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 613. -  Арк. 3 6 8 -3 6 9 ) .  -  Д е
тальніше див. додаток №  21.
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світлі1. Такі^ж застереження висловив і директор «Общественной 
П ользы » И осиф Гессен, зауважуючи, що надії відновити місця, 
пропущені в попередньому тиражі, обмаль. Н авіть якщо деякі 
несуттєві висловлювання не привернуть уваги цензури, однак 
відтворення всіх купюр надасть «оч[ень] резкий тон целым 
главам, особенно в конце книги»2.

Призупинення роботи над другим виданням дало більше часу 
для Сергія Єфремова, який тільки 16 травня надіслав примірник 
з  правками3. Починаючи від середини травня до початку серпня 
1905 року М ихайло Грушевський працював над «Очерком», 
занотовуючи у своєму щоденнику кожен день роботи4. Активна 
праця розпочалася у червні після отримання листів від Олександра 
Лотоцького. У першому він рекомендував видавати «Очерк», 
позаяк цензурні умови ще не скоро зміняться, однак це вже буде 
друге видання. У  другому листі запевняв, що останні розділи 
«Современное состояние украинства в Австро-Венгрии» та «Со- 
временное состояние украинства в России» не містять жодної 
крамоли, порівнюючи з тим, що пишуть тепер у Росії, наприклад, 
«о правовом государстве». Х оча зауважив, якщо викидати все 
непевне, то «Очерк» вийде пісний, але залишати непевні місця 
небезпечно. Зреш тою , О лександр Л отоцький рекомендував 
ризикувати, а за умови невдачі переробити останні розділи. Він 
також оцінив старання Сергія Єфремова, зазначивши, що лише 
на перших аркушах мова була трохи «крутаста», а далі йде «як 
по маслу»5. Щ оправда, у третьому виданні Михайлу Грушевсько- 
му довелося повністю вилучити зазначені вище розділи.

У рукописі другого видання превалюють стилістичні правки 
Сергія Єфремова, перенесені з  першого видання. Характерним є

^ и с т  О. Лотоцького до М. Грушевського від 13 березня 1905 року 
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 613. -  Арк. 3 4 3 -3 4 4 ) . -  Д е
тальніше див. додаток №  23.

2Лист И. Гессена до М. Грушевського від 9 березня 1905 року (ЦДІАК. — 
Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 96. — Арк. 150). — Детальніше див. додаток №  22.

3 Лист С. Єфремова до М. Грушевського від 16 (2 9 ) травня 1905 
року / /  Листування М.Грушевського... Т. 3. — К., 2006. — С. 217.

4 Детальніше див. записи від 19 травня до 2 серпня 1905 року (Михайло 
Грушевський. Щоденник [1904—1905]... — С. 52—64).

3 Лист О. Лотоцького до М. Грушевського, червень 1905 року (ЦДІАК. — 
Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 613. -  Арк. 2 2 9 -2 3 0 ,3 5 5 -3 5 6 , 3 8 4 -3 8 5 .
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редагування Михайла Грушевського, який власноручно викреслю
вав деякі абзаци та частину рекомендованої літератури, а примітки 
переносив у текст, також додавав рукописні аркуші в певних розді
лах1. У  щоденнику зазначені вставки у вступному розділі2, у X V II 
розділі — текст про устрій України після Хмельниччини3, в X IX  
розділі — дописи кінця X V II  ст., а потім з 1730-х років4, у X X II  
розділі — доповнення про культурний рух наприкінці X V II  і на 
початку X V III ст.5, у X X III  розділі — про відродження України6, 
та «найтяжчий — останній розділ»7. X X III  розділ першого видан
ня «Украинское возрождение в X IX  в.» був розподілений на два 
розділи: «Украинское возрождение в России» та «Украинское 
возрождение в Австро-Венгрии», з  X X IV  розділу «Современное 
состояние украинства» також були утворені розділи: «Современ
ное состояние украинства в России» та «Современное состояние 
украинства в Австро-Венгрии». Нові розділи автор доповнив, 
з  одного боку, вставками про історію українського національного 
руху в X IX  столітті, оглядом ставлення уряду до політичних і на
ціональних стремлінь українського суспільства в X V III та X IX  
століттях, з  іншого, — нарисом сучасного становища українців 
в Австро-Угорщині8. Таким чином, як писав М ихайло Грушев- 
ський у своїй автобіографії, літом 1903 року було підготовлене нове

1 Детальніше див. справу (Ц ДІАК. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 156. — 
Арк. 8 7 —158), яка в описі фонду помилково називається: «Очерк истории 
укринского народа». Перша редакція. Рукопис. Неповний текст».

2 Запис від 14 та 16 липня 1905 року /  /  Михайло Грушевський. Щ о
денник [190 4 -1 9 0 5 ]... -  С. 6 0 -6 1 .

3 Запис від 26 червня 1905 року /  /  Михайло Грушевський. Щоденник 
[190 4 -1 9 0 5 ]... -  С. 58.

4 Запис від 1 липня 1905 року /  /  Михайло Грушевський. Щоденник 
[190 4 -1 9 0 5 ]... -  С. 59.

5 Запис від 3—5 липня 1905 року /  /  Михайло Грушевський. Щоденник 
[190 4 -1 9 0 5 ]... -  С. 59.

6 Запис від 24 липня 1905 року /  /  Михайло Грушевський. Щоденник 
[190 4 -1 9 0 5 ]... -  С. 62.

7 Запис від 27 —28 липня 1905 року /  /  Михайло Грушевський. Щ о
денник [1904—1905]... — С. 63.

8 Грушевский М. Украинство в России, его запросы и нужды (глава 
из «Очерка истории украинского народа») /  М. Грушевский. — СПб.: 
Типография Т-ва «Общественная Польза», 1906. — С. IV. — Детальніше 
див. «Додатки».
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видання «Очерка» з  розширеним оглядом нової історії та сучасного 
стану українства1.

Хоча ідея видати друге видання «Очерка» виникла відразу піс
ля виходу першого видання у листопаді 1904 року, текст був поданий 
до друкарні на початку серпня 1905 року, а книжка з ’явилася лише 
17 квітня 1906 року в кількості 2000  замість запланованих 5000 
примірників2. Того ж  літа, одразу надіславши рукопис до видавни
цтва, Михайло Грушевський підготував німецькомовну статтю «Die 
Kleinrussen»3 до збірника «Russen über Russland», в якій «Очерк» 
займав першу позицію в літературі. Незважаючи на страйки друка
рень у Петербурзі наприкінці 1905 року, основна причина затримки 
нового видання була пов’язана з  нерозпроданим першим тиражем, 
що зберігався на складах книгарні Миколи Карбасникова4. В авто
біографії Михайло Грушевський зазначив, що вирішив друкувати, 
не чекаючи розпродажу попереднього, бо бажав відізватися на пи
тання дня5, а в щоденнику записав, що надумав випустити друге 
видання, хоч би лишилося щось із першого6. Остання коректа була 
отримана наприкінці грудня 1905 року7, а вже 17 лютого 1906 року 
відправлена до друкарні8.

Друге видання отримало значно менше рецензій, позаяк 
основні зауваження були виправлені. Ц е  пояснив у своїй новій 
рецензії Олександр Яцимирський, підкресливши, що тільки без
дарності ображаються на зауваження, а талановиті, відтак неза
лежні люди враховують навіть незначні поради, якщо вони є при-

1 Грушевський М. Автобіографія... — [Львів], 1906. — С. 14.
2 Лист від друкарні «Общественная Польза» до М.Грушевського від 17 

квітня 1906 року (Ц Д ІА К . — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 96. — Арк. 164).
3 Gruschewski М. Die Kleinrussen / М. Gruschewski // Russen über 

Russland / Herausgegeben von Jozef Melnik. -  Frankfurt am Main: Literarische 
Anstalt Rütten & Loening, 1906. -  S. 616-639.

4 Детальніше див. запис від 2 січня 1906 року (Ц Д ІА К . — Ф . 1235. — 
Оп. 1. — Спр. 25. — Арк. 101 зв.).

3 Грушевський М. Автобіографія... — [Львів], 1906. — С. 14.
6 Запис від 9 лютого 1906 року (Ц Д ІА К . — Ф . 1235. — Оп. 1. — 

Спр. 25. — Арк. 104 зв. — 105).
7 Запис від 2 0 —21 грудня 1905 року /  /  Михайло Грушевський. Щ о

денник [1904—1905]... — С. 73.
8 Запис від 17 лютого 1906 року (Ц Д ІА К . — Ф . 1235. — Оп. 1. — 

Спр. 25. -  Арк. 106).
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йнятними. Він зазначив, що найбільш слабкі частини першого 
видання виправлені таким чином, що навіть при скрупульозному 
звірянні помітне серйозне доопрацювання автора. Х арактерною  
є чистота російської мови, яка в першому виданні страждала 
від «малорусских» зворотів; з  етнографічної карти знято місця, 
де перевага «малорусского» елементу була сумнівна; схвалено 
два останні розділи, які після доповнення за обсягом дорівнюють 
іншим періодам1. Я к  і обіцяли, О лександр Л отоцький2 і Василь 
Доманицький3 подали свої рецензії, а Дмитро Дорош енко під
готував навіть два відгуки: українською4 та російською мовами5.

З а  наполяганням та рекомендаціями Олександра Лотоцько- 
го і Василя Доманицького, Михайло Грушевський видав останній 
розділ окремою брошуркою під назвою «Украинство в России, 
его запросы и нужды»6. У передмові, датованій 18 квітня (за  но
вим стилем — 1 травня) 1906 року, він пояснював, що книжки 
та журнали все більше витісняються газетою та брошурками. 
Ц ією  брошурою М ихайло Грушевський намагався звернути 
увагу російських читачів на несправедливе становище українців, 
визначене царським режимом, з  подальшим його виправленням

1 А .Я . [Рец. на кн.:] Проф. М.С. Грушевский. Очерк истории украин- 
ского народа. Издание 2-е, дополненное /  А. Яцимирский / /  Исторический 
вестник. — 1906. — Т. СѴ: июль, август, сентябрь. — С. 60 3 —605.

2 Лотоцкий А. [Рец. на кн.:] Проф. Михаил Грушевский. Очерк ис
тории украинского народа. Издание 2-е, дополненное /  А. Лотоцкий / /  
Вестник Европы. — 1906. — Т. III. — Кн. 5: май. — С. 3 6 6 —368.

3 Доманицький В. [Рец. на кн.:] Мих. Грушевский, проф. Очерк 
истории украинского народа. Издание 2-е, дополненное /  В. Доманиць
кий / /  Нова Громада: Літературно-науковий місячник. — 1906. — №  5. — 
С. 152-153.

4 Д .Д -ко. [Рец. на кн.:] Проф. Мих. Грушевський. Очерк истории 
украинского народа. Издание 2-е, дополненное /  Д . Дорошенко / /  Рідний 
край: часопись політична, економічна, літературна і наукова. — Полтава, 
1906. — Ч. 21. — 27 травня. — С. 15.

5 Д .Д . [Рец. на кн.:] Грушевский М.С. Очерк истории украинского 
народа. 2-е изд. /  Д . Дорошенко / /  Украинский вестник. — СПб., 1906. — 
№  3. -  С. 1 9 5 -1 9 6 .

6 Грушевский М. Украинство в России, его запросы и нужды (глава 
из «Очерка истории украинского народа») /  М. Грушевский. — СПб.: 
Типография Т-ва «Общественная Польза», 1906. — 48 с. — Детальніше 
див. «Додатки».
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в інтересах визволення Росії1. Бібліографічна замітка на книжку 
була надрукована в журналі «Русская мысль»2.

«О черк» 1906 року М ихайло Грушевський подав на зд о 
буття премії графа Уварова3, а Імператорська академія наук 
призначила Д м итра Корсакова представити свої зауваження 
на цю працю. Н а  основі детального огляду історіографії Д м и 
тро Корсаков зробив висновок, що «О черк» є новим і єдиним, 
станом на 1907 рік, російськомовним оглядом «южнорусской» 
історії від древніх часів до кінця X V III  століття. Такий огляд 
є необхідним, оскільки «южнорусская ветвь русскою  народа» 
потребує прагматичного викладу своєї історії, яка в більшості 
історичних курсів є уривчастою і недостатньо повною4. Н а  ці 
положення постійно вказували українські рецензенти.

В основному Дмитро Корсаков користувався передмовою, 
в якій були сконцентровані принципові думки М ихайла Грушев- 
ського. Рецензент аргументовано довів, що вчення про право- 
наступність державних форм від Києво-Галицької Руси до С у з
дальсько-М осковської залишається абсолютним анахронізмом5, 
а також підтримав твердження про існування «южнорусской 
национальности», правда, в контексті «трьох ветвей русскою  
народа». Таким чином були спростовані закиди М иколи П а в 
лова, М иколи Чечуліна і Гната Ж итецького, — з одного боку, 
та підтримано Василя Сторожева, О лександра Яцимирського 
й українських істориків — з  іншого.

1 Грушевский М. Украинство в России, его запросы и нужды (глава 
из «Очерка истории украинского народа») /  М. Грушевский. — СПб.: 
Типография Т-ва «Общественная Польза», 1906. — С. IV. — Детальніше 
див. «Додатки».

2 Проф. Мих. Грушевский. Украинство, его запросы и нужды /  /  
Русская мысль. — М., 1906. — Кн. 7. — С. 181—182. — Детальніше див. 
«Додатки».

3 Запис від 21 вересня 1906 року (Ц Д ІА К . — Ф . 1235. — Оп. 1. — 
Спр. 25. — Арк. 129 зв.).

4 Отзыв о сочинении М. Грушевского: «Очерк истории украинского 
народа». Изд. 2-е, доп. СПб., 1906 (с приложением трех географических 
карт) /  составленный Д . Корсаковым /  /  Отчет о сорок девятом присуж- 
дении наград графа Уварова (Читан в публичном заседаний Императорской 
академии наук 25 сентября 1907 г.). — СПб.: Типография Императорской 
академии наук, 1909. — С. 471—498.

5 Там само. — С. 479.
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Згодом Михайло Грушевський помітив, що українські видання 
не поширюються серед російських науковців і тих, хто звик черпати 
відомості тільки з  російськомовних видань. Він почав перекладати 
та видавати деякі частини «Історії України-Руси»: «Киевская 
Русь» (1911), двох томів «И стории украинскою козачества» 
(1913 та 1914). Також у цих роках історик випустив третє (1911) 
і четверте (1913) перероблені та доповнені видання «Очерка»1.

Н а  відміну від першого «О черка», тираж  другої книги 
не розходився так швидко2, хоча влітку 1909 року видавництво 
«О бщ ественная П ольза»  вж е повідомило, що на осінь по
требуватиме більшого тиражу «О черка», змусивши М ихайла 
Грушевського думати про наступне видання3.

Підготовка третього видання розпочалася аж  у середині 1910 
року, але в жовтні того ж  року в друкарні трапилася «крайнє 
неприятная вещь». Свого часу М ихайло Грушевський вирішив 
притримати 2 000  копій перших аркушів у «переплетчика», але під 
час конфіскації вони були знищені. Враховуючи цю ситуацію, дру
карня чекала подальших інструкцій4. Натомість Михайло Грушев
ський розпорядився перенести публікацію «Очерка» в друкарню 
першої київської артілі на Трьохсвятительській, 3, яку ще в лютому 
1910 року розглядав як альтернативу петербурзькій5. Д о того ж  він 
частіше почав бувати в Києві у зв ’язку з  будівництвом власного 
будинку на Паньківській, 9, а тому редакцію третього видання 
«Очерка» вирішував самостійно. З  технічного боку допомагав 
Ю рій Тищенко, який стежив за процесом верстки та друку6, за-

1 Грушевський М. Автобіографія, друкується як рукопис /  М. Гру
шевський. — К.: Київ-Друк, 1-ша фото-літодрукарня, 1926. — С. 25—26.

2 Запис від 9 жовтня 1909 року (Ц Д ІА К . — Ф . 1235. — Оп. 1. — 
Спр. 25. — Арк. 302).

3 Запис від 10 липня 1909 року (Ц Д ІА К . — Ф . 1235. — Оп. 1. — 
Спр. 25. — Арк. 284 зв.).

4 Лист «Общественной Пользы» до М. Грушевського від 15 жовтня 
1910 року (Ц Д ІА К . — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 96. — Арк. 310).

5 Лист Першої київської артілі друкованої справи до Ю . Тищенка
(Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 97. -  Арк. 7).

6 Лист Ю. Тищенка до М. Грушевського від ЗО жовтня 1910 року / /  
Листування М. Грушевського: Листування Михайла Грушевського та Юрія 
Тищенка /  упоряд. О. Мельник; ред. Л. Винар, І.Гирич. — Київ; Нью- 
Йорк; Париж; Львів; Торонто, 2012. — С. 243. — (Епістолярні джерела 
грушевськознавства. Т. 6).
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ймався пошуком паперу для обкладинок1 і розсиланням готової 
книжки за адресами2.

Третє видання є відтворенням  другого з  редагуванням  
М ихайла Грушевського (вилучення, доповнення, внесення 
приміток у текст)3. Порівняно з  попереднім, у цьому виданні 
була дещо змінена структура, — виокремлені розділи: «Строй 
и отношения, созданные Хмельниччиною»; «События по смер
ти Хмельницкого (1 6 5 7 —1 6 6 3 )» 4; «Отношения конца X V II  
века»; «Социально-экномический процесе в Восточной Украине 
X V II—X V III  вв.»5; «Восстание М азепы  и первая отмена гет
манства», «Последние гетманы», «Ликвидация старого строя 
Гетманщины»6; «Западная Украина» та «Падение национальной 
и культурной жизни в Восточной Украине»7. Розділ  «Восста- 
новление и уничтожение козачества в Правобережной Украине. 
Гайдамацкие движения. Судьба крестьянства» був переймено
ваний на «П равобережная Украина». Із третього видання були 
вилучені розділи «Современное состояние украинства в Австро- 
Венгрии» та «Современное состояние украинства в России», 
натомість доданий заключний розділ «Последние десятилетия». 
Д ля ознайомлення читачів із сучасним становищем українців 
М ихайло Грушевський рекомендував свої ж  роботи «Украинство 
в России, его запросы и нужды» (1 9 0 6 ) та «О свобождение 
России и украинский вопрос» (1 9 0 7 )8.

1 Лист Ю . Тищенка до М. Грушевського від 9 червня 1911 року / /  
Листування М.Грушевського... Т. 6. — К., 2012. — С. 270.

2 Лист Ю. Тищенка до М. Грушевського від 26 червня 1911 року / /  
Листування М.Грушевського... Т. 6. — К., 2012. — С. 274.

3 Чорновий варіант третього видання зберігається у справі, яка по
милково визначається як друга редакція та гранки (Ц Д ІА К . — Ф . 1235. — 
Оп. 1. -  Спр. 158 -  Арк. 1 -2 8 0 ; 3 5 8 -4 8 2 ) .

4 Утворені з XVII розділу «Строй и отношения, созданные Хмельнич
чиною. События по смерти Хмельницкого (1657—1663)».

D Утворені з X IX  розділу «Отношения конца XVII века. Социально- 
экономический процесе в Восточной Украине X V II—XVIII вв.».

6 Утворені з X X  розділу «Политические условия Гетманщины и унич
тожение старого строя».

7 Утворені з X X II розділу «Национальный и культурный упадок 
в украинских землях XVIII в.».

8 Грушевский М. Очерк истории украинского народа /  М. Грушеве- 
кий. — 3-є изд., доп. — К., 1911. — С. І.
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Відгук на третє видання підготував М аксим Славінський, 
який чомусь вважав, що скорочення огляду сучасного стану 
українського народу залеж ить більше від причин політично - 
публіцистичних, ніж науково-історичних1.

Ідея видання ілюстрованого «О черка», очевидно, виникла 
у М ихайла Грушевського в П етербурзі під час обговорення ви
дання ілюстрованої «Історії України-Руси», у січні 1909 року2. 
Спочатку розглядали тираж  у кількості 4 тисяч примірників 
по півтора рублі за випуск3, а остаточний кошторис був розрахо
ваний на двадцять випусків загальною сумою 700  рублів, тобто 
книга обсягом 120 аркушів мала коштувати 1 рубль 10 копійок 
разом з  розсиланням. З и ск  становив ЗО копійок, з  яких Михайло 
Грушевський отримував половину4.

Четверте видання «О черка», вже з  малюнками, М ихайло 
Грушевський підготував під назвою «Иллюстрированная история 
украинскою  народа» у формі чотирьох безкоштовних додатків 
до журналу «Вестник знання» у 1913 році. Ц е  видання, на від
міну від третього — 1911 року, загалом було скорочене, але 
в першому та останньому розділах суттєво доповнене5. Д о  списку 
рекомендованої літератури увійшла перша частина восьмого тому 
«Історії України-Руси». У  виданні були представлені близько 
130 малюнків, переважна більшість з  яких запозичена з  «Ілю
строваної історії України».

«Очерк» 1911 року був перевиданий у Києві лише 1990 року 
в рамках серії «П ам ятники исторической мысли Украины». 
Д о  основного тексту додано «историко-биографический очерк» 
Ф едора Ш евченка та Валерія Смолія під назвою «М .С . Грушев-

1 Славинский М. [Рец. на кн.:] Проф. Мих. Грушевский. Очерк ис- 
тории украинского народа /  М. Славинский / /  Вестник Европы: журнал 
истории, политики, литературы. — 1911: август. — С. 408.

2 Запис від 27 січня 1909 року (Ц Д ІА К . — Ф . 1235. — Оп. 1. — 
Спр. 25. — Арк. 243).

3 Запис від ЗО січня 1909 року (Ц Д ІА К . — Ф . 1235. — Оп. 1. — 
Спр. 25. — Арк. 243 зв.—244).

4 Запис від 6 лютого 1909 року (Ц Д ІА К . — Ф . 1235. — Оп. 1. — 
Спр. 25. — Арк. 2 4 6 —246 зв.)

5 Грушевский М. Иллюстрированная история украинского народа /  
М. Грушевский. — СПб.: Тип. Т-ва «Екатерингорск. Печатное дело», 1913. — 
Вып. І. -  С. 3 -6 4 ;  Вып. II. -  С. 65-160; Вып. III. -  С. 161-256; Вып. IV. -  
С. 257—366. — (Бесплатное приложение к неделе «Вестника Знання»).
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ский: краткий очерк ж изни и научной деятельности»1. Примітки 
до розділів І—IX  підготував Володимир Ричка, а до розділів
X —X X X  — О лександр Гуржій. У примітках подана передмова 
до третього видання «О черка» та зазначені відмінності між ви
даннями 1 9 0 4 ,1 9 0 6  і 1911 років, без згадки про «И ллю стриро
ванную историю украинского народа» 1913 року. Х оча у своїй 
автобіографії, яка лягла в основу «историко-биографического 
очерка», Михайло Грушевський писав про два перероблені та до
повнені видання «О черка истории украинского народа» (1911 
і 1913)2. Автори приміток дуже коротко вказали на відмінності, 
хоча фактично ці відмінності стосувалися другого видання по
рівняно з  першим. У  передмовах до «О черка»3 та рекомендованій 
літературі М ихайло Грушевський звертав увагу читачів до своєї 
«Історії України-Руси», починаючи з  перших видань. Література 
в кінці кожного розділу, як це було в М ихайла Грушевського, 
у перевиданні 1990 року замінена суцільним списком у кінці 
книжки, щоправда, без тих посилань, які, на жаль, не вдалося 
розшифрувати Валентині М атях4.

«Иллюстрированная история украинского народа», тобто, 
власне, «О черк» 1913 року, була перевидана 2 0 0 2  року в М о 
скві, щоправда, без малюнків і передмови, але з  літературою5. 
Я к  додаток сюди увійшли перекладена російською мовою авто
біографія М ихайла Грушевського від 1926 року6 та «Х роника 
жизни М ихаила Сергеевича Грушевского»7.

Протягом 1894—1897 років Михайло Грушевський планував 
підготувати коротку та загальнодоступну суспільну історію Укра-

1 Грушевский М. Очерк истории украинского народа /  М.Грушев- 
ский; составители и авторы историко-биографического очерка В. Смолий, 
Ф . Шевченко, примечания А. Гуржия, В. Рычка. — К.: Лыбидь, 1990. — 
С. 3 4 5 -3 6 5 .

2 Грушевський М. Автобіографія... — К., 1926. — С. 26.
3 Детальніше див. передмови до «Очерка» 1904 та 1906 років.
4 Грушевский М. Очерк истории украинского народа... — К., 1990. — 

С. 384.
5 Грушевский М. История украинского народа. Автобиография /  

М. Грушевский; текст, перевод С. Шумов, А. Андреев. — М.: Монолит — 
Евролинц — Традиция, 2002. — 416 с.

6 Там само. — С. 397—409.
7 Там само. — С. 410—414.
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їни, в якій простежувалася б провідна ідея політичної історії, без 
заглиблення у культуру, суспільний устрій чи економічне життя. 
А ле згодом змінив свою думку і вирішив розпочати з широкої, 
суто наукової історії України, яку пізніше можна було б пере
робити в коротшу та популярнішу1.

Заплановане багатотомне видання «Історії України-Руси» 
у стислій формі було реалізоване в «Очерке», а згодом — у «К о
роткій історії України», «Ілюстрованій історії України» та «Abrégé 
de l’histoire de l’Ukraine». Написаний російською мовою, «Очерк» 
мав стати альтернативним джерелом для ознайомлення російської 
публіки з  українською історією. Рецензенти цілком справедливо 
оцінили роботу М ихайла Грушевського як перший і єдиний огляд 
академічного характеру історії українського народу від Київської 
Русі до початку X X  століття. Саме тому російські історики та ро
сійська цензура вбачали в цій праці історичне обґрунтування на
ціональних змагань, програму української автономії та осмислення 
українців як окремої нації, із самостійним історичним і культурним 
життям. Протягом майже десяти років Михайло Грушевський під
готував чотири видання «Очерка истории украинского народа». 
З а  цей період академічний курс української історії був розш и
рений за рахунок висвітлення становища українців у Російській 
та Австро-Угорській імперіях від X V III до X IX  століть, його 
політичних і національних вимог на початку X X  століття.

Концептуально чотири видання «О черка истории украин
ского народа» між собою не відрізняються. Порівняно з  першим, 
у другому виданні додані відомості про устрій Гетьманщини, 
гетьманів Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Івана С а- 
мойловича та Івана М азепу; доповнена інформація про діяльність 
«М алорусской колегии» та детально проаналізовані дії щодо 
русифікаційних заходів серед «малороссов»; розширений огляд 
системи освіти в Правобережній і Л івобережній Україні; зга 
дано про Григорія Кониського та Григорія Сковороду; створені 
окремі розділи про українське відродження і сучасне становище 
українців у Росії та Австро-Угорщині, а також доданий текст 
про Угорську Русь і Буковину. Значна частина приміток першо
го видання була перенесена в основний текст другого видання.

Грушевський М. Автобіографія... — [Львів], 1906. — С. 9.
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У третьому виданні примітки з  другого перенесені в текст, 
а більші за обсягом розділи подрібнені на менші. Основні зміни 
стосуються усунення розділів про сучасне становище українців 
у Росії та Австро-Угорщині, натомість доданий розділ під на
звою «Последние десятилетия».

У четвертому виданні скорочені всі розділи, за винятком 
першого й останнього, які, навпаки, доповнені. Змінені назви: 
першого розділу — з  «Современная украинская колонизация 
и ее исторические изменения; географические условия, украин
ский этнический тип» на «Украинский народ» та двадцятого — 
з  «Отношения конца X V II в.» на «Последняя четверть X V II в.».

ккк
Третє видання «Очерка истории украинского народа» (1911) 

стало основою українського перекладу праці «Н арис історії 
українського народу», позаяк четверте видання (1913) суттєво 
скорочене. Додані місця позначені римськими та арабськими 
цифрами. П ерш а римська цифра вказує на видання: «0» — 
рукопис (1 9 0 3 )1; «І» — перше видання (1 9 0 4 ); «II» — друге 
видання (1 9 0 6 ); «IV » — видання (1913). Сторінки, з  яких 
доданий відповідний уривок, позначені арабськими цифрами. 
Підрядкові примітки М ихайла Грушевського залишені без змін.

У кінці кожного розділу подана рекомендована література, 
вказана М . Грушевським у всіх виданнях, розшифрована від
повідно до сучасних вимог оформлення бібліографічного опису. 
Карти та малюнки не використовуються.

Додатки містять передмову М ихайла Грушевського до бро
шури «Украинство в России, его запросы и нужды», листи з  
історії видання «Очерка» та рецензії на цю книгу. Упорядники 
відмовилися від фактичного коментування, оскільки «О черк 
истории украинского народа» був запланований як скорочена 
версія «Історії України-Руси», в якій приміткам була приділена 
особлива увага. Події та персонажі, які згадуються в «Очерке», 
загальновідомі в українській історії.

Валентин КАВУННИК

1 Починаючи з четвертого розділу рукопис «Очерка истории украинс
кого народа» зберігається в: Ц ДІАК. — Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 157. — 
Арк. 1 -2 8 9 .



Передмова до першого видання

Російською мовою не існує цілісного огляду історії українського народу, 
хоча потреба в цьому є, як свідчить хоча б успіх перевиданої недавно старої 
«Истории М алой России» Бантиш а-Каменського, яка завзято розкупову
ється, завдяки самій своїй назві. М ій великий курс історії України ні в його 
українському оригіналі1, ні у німецькому перекладі2 не може набути значного 
розповсюдження у Росії. З  огляду на це я вирішив видати свій невеликий 
курс історії українського народу, прочитаний мною навесні 1903 р. на запро
шення російської школи суспільних наук у П ариж і. Я  думаю, що він може 
досить добре слугувати для першого ознайомлення з  цим предметом. З а 
цікавлені можуть звернутися для детальнішого ознайомлення до згаданого 
мого великого курсу; цей нарис слугує, власне, коротким витягом з нього.

Оскільки у моєму великому курсі детально вказано літературу окремих 
питань та існуючі в науці контроверсії, я не вважав за потрібне обтяжувати 
цей нарис такого роду вказівками і в більшості випадків обмежувався по
силаннями на відповідні розділи виданих уже томів; зацікавлені легко зна
йдуть там потрібні їм відомості і вказівки на джерела. З  другого боку, при 
написанні цього нарису я мав на увазі читачів із певною звичкою до наукової 
лектури, які шукають не зовнішньої цікавості оповіді, а наукового викладу. 
У лаконічному й стислому вигляді я намагався дати якомога точніший образ 
історичного процесу, пережитого українським народом. Подати іншу, більш 
легку й загальнодоступну картину його історії є для мене справою майбутнього.

Н аписана торік книжка виходить лише тепер, і не в такому вигляді, 
як би я бажав. Значні прогалини, особливо в останніх розділах книжки, 
можливо, мені вдасться заповнити пізніше. А  тим часом мені залиш ається 
ще попрохати читача — виправити прикрі огріхи, що потрапили до книжки 
при її друкуванні без постійного безпосереднього нагляду, й поблажливо 
поставитись до мовних хиб, які, незважаючи на всі старання, залишились 
у викладі і, мабуть, у немалій кількості: моє чуття мови, вочевидь, устигло 
притупитися протягом десяти років життя за кордоном.

Львів, U X .1904

1 «Історія України-Руси», Львів, 1898—1903, вийшло чотири томи, до кінця X V I ст. 
З  цього року друкується друге видання.

2 Виходить у Лейпцигу, у фірмі В. G. Teubner.
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Передмова до другого видання

Перш е видання цієї книжки з ’явилося торік і було взагалі дуже щиро 
й дружньо прийнято і у колах наукових, і у сферах публіцистичних — звісно, 
за винятком кількох, що лишились вірними собі, «голосов из оврага», які 
в рахунок не йдуть. З  тим більшою увагою сприйняв я зауваження та по
бажання критики стосовно вибору й розміщення матеріалу у цьому першому 
курсі української історії та, наскільки дозволяв мені час (книж ка почала 
швидко розходитися, так що вже через півроку треба було розпочати її пере
гляд для нового видання), я намагався виконати ці побажання — оскільки, 
певна річ, міг із ними погодитись.

О дне з  таких побажань, з  яким я міг погодитись лише частково, сто
сувалося співвідношення частин, присвячених старій і новій історії України. 
Вважали, що історію останніх століть викладено надто стисло, а от виклад 
давньої історії бажали бачити якомога більше скороченим, бо ж  вона, мовляв, 
не може цікавити читача з  публіки. Я  міг піти назустріч цим зауваженням 
лише настільки, що розширив виклад історії X V III  та X I X  ст.; історія 
останніх трьох століть, якій уже в першому виданні було присвячено майже 
половину книжки, у цьому виданні займає більше половини. Звичайно, осіб, 
які спеціально цікавляться тими чи тими фазами українського життя в остан
ні століття, ці розділи й у новому вигляді не задовольнять, але таких вимог 
не можна й висувати до короткого нарису (у своїй «Історії України» — якщо 
мені судилося довести її до кінця — я призначаю для цих століть три-чотири 
великих томи). Виклад про попередні віки я залишив без скорочень (точ
ніше — обмежився деякими другорядними скороченнями). Звести  виклад 
давньої історії до ролі вступу до викладу подій останніх століть я ніяк не міг. 
Ц е, передусім, розходиться з  метою цього «Нарису»: у стислій формі він має 
дати образ історичної еволюції українського народу впродовж усього його 
історичного існування, представити прямий зв ’язок різних епох і віків у його 
історичній долі, встановити неперервність його життя, з  якого в історичних 
курсах зазвичай пропонуються лише уривки, вирвані більш чи менш механічно.

Ц ією  метою я не міг пожертвувати для практичних міркувань, та й щодо 
цих останніх я не був певний, що вони так сильно розходяться з  планом 
книжки. П оваж ний читач, знайомлячись із цікавим для нього питанням, 
не може не цікавитись його історією, і з  цього погляду для багатьох чи
тачів, котрі цікавляться історією України останніх століть, мабуть, історія 
попередніх віків не видасться зайвим багажем, тим більше, що вона досить 
сильно розходиться з  тією схемою історії, яку пропонують у ходячих ви
кладах «руської історії».
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З а  включення історії Київської держави в історію України я очікував 
зауважень іншого характеру — з  боку оборонців прийнятої схеми «руської 
історії», і справді не уникнув їх. О дин з  критиків піддав рішучому сумні
ву можливість включення в історію українського народу історії Давньої 
Русі та продовження історії Київської Русі не у М осковській землі, а у 
Литовській державі, і вбачав велику прогалину моєї книжки в тому, що ці 
положення не були в ній ґрунтовно доведені. О днак і в новому виданні 
я не вважав за можливе спеціально доводити ці положення, бо весь мій 
виклад української історії слугує цій меті — з ’ясуванню з в ’язку київського 
періоду з  періодом литовсько-польським (певна річ, не наступництва Л и 
товсько-П ольської держави Київській, оскільки я принципово відкидаю 
схему наступності державних форм, на яку спирається загальноприйнятий 
план «руської історії», і вважаю історію народу тим шуканим, еволюцію 
якого серед змін політичних, економічних і культурних форм і має просте
жити дослідник).

Звичайно, у X I —X  ст. не існувало української народності в її цілком 
сформованому вигляді — як не існувало й у X I I —X IV  ст. великоруської 
чи української народності у тому вигляді, як ми її тепер собі уявляємо. 
А ле я, як і будь-який інший історик, що ставить своїм завданням про
стежити еволюцію народу, маю виходити з  перших зачатків його розви
тку, і з  цього погляду культурне, економічне й політичне життя південної 
групи східнослов’янських племен, з  яких склалася українська народність, 
з  необхідністю повинно увійти в історію українського народу — принаймні 
з  набагато більшим правом, ніж з  яким «київський період» включається 
в загальноприйняту історію великоруської державності, що зветься «русь
кою історією». Свої думки про цю останню й щодо того, за  якою схемою 
мала би бути представлена історія східнослов’янських народностей, я виклав 
у невеликій статті, виданій у петербурзькому академічному збірнику1; відси
лаючи зацікавлених до неї, я зауважу лише, що, не сподіваючись, звичайно, 
своїми зауваженнями зруйнувати звичні погляди на «руську історію» та її 
побудову, не вважаю в будь-якому разі за можливе пристосовуватися до по
глядів, які видаються мені тільки пережитками давно віджилих прийомів 
історичної праці, що досі утримуються лише через тривалу звичку до них2

1 «Звичайна схема «русской» історії і справа раціонального укладу історії східного 
слов’янства» — «Статьи по славяноведению», І, СПб., 1904.

2 Щ одо погляду, за яким наступність устрою, права й культури Київської Русі спо
стерігається у значно тіснішому зв’язку з життям Вел. кн. Литовського, ніж Вел. кн. 
Московського, то він зовсім не становить якоїсь спеціально української точки зору. Іс
торики права, зовсім далекі від будь-якого українофільства, вказували давно на цей тісний
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Так само не вважав я за  потрібне докладніше розвивати свої погляди 
на суспільність і культуру «київського періоду» як утвір, головним чином, 
українських племен. Д оти, доки не буде доведено, що у Києві та його око
лицях у I X —X II ст. жили великоруські племена, що перенесли потім форми 
політичного, суспільного й культурного життя на береги Клязьми й М о 
скви, нам доведеться через просту логічну послідовність вважати ці форми 
за  приналежні до української народності, оскільки ці українські племена 
I X —X II ст. були її безпосередніми предками. Слово «рецепція» стосовно 
засвоєння великоруською народністю київської культури або права може 
неймовірно звучати — я постарався трохи пом’якшити його у новому виданні 
(стор. 9 0 —91), але по суті не почуваюся вправі міняти щось у сказаному 
про засвоєння великоруським племенем продуктів київського життя. П р и 
ймаючи з цілковитою увагою та повагою різноманітні заперечення, я бажав 
би, щоб і altera pars [мої кореспонденти] піддали й мої міркування — хоча 
б на перший погляд вони здавалися й єретичними, — уважному й холодному 
розважанню , взявши до уваги більш повний і детальний виклад спірних 
моментів у моїй великій історії України. Звичайно, домовитись можна не на 
ґрунті фіктивного «единства руського народа», а на визнанні існування 
росіян, що склалися історично, або як я, щоб уникнути плутаності в назвах, 
їх зву, — східнослов’янських народностей.

Серед зауважень іншого характеру було висловлено побажання, щоб 
і до розділів, присвячених давньому й середньому періодам української 
історії, були долучені покажчики літератури, крім звичайних посилань 
на мою «Історію України-Руси». Ц е  побажання мені було важко виконати. 
П окаж чик літератури при подальших розділах я також допустив майже 
як «необхідне зло», за  браком більшого курсу, до якого я міг би відіслати 
читача по літературні та інші вказівки. У  кількох рядках наприкінці розділу 
неможливо належним чином упровадити читача у літературу цілого значного 
періоду або великої групи питань, якій присвячено той чи інший розділ, — 
на це потрібно декілька сторінок. Такі великі огляди літератури та покажчики 
її дасть моя «Історія України-Руси», і для відділів, які увійшли до її опублі
кованих томів* 1, я просто посилався на відповідні теми й розділи, де читач,

зв’язок, і, напр., у недавно виданому збірнику учнів проф. Владимирського-Буданова дуже 
потужно й дружно висловлюється думка, що Вел. кн. Литовське, а не Московське, було 
спадкоємцем права й правового устрою Київської Русі (див. «Сборник, посвященный 
М .Ф . Владимирскому-Буданову», стор. 383—385, та мої зауваження з приводу цих 
поглядів у V  томі «Історії», прим. 1).

1 Вийшло п’ять томів, що доводять історію України до кінця X V I ст. (розд. 7 і 8 
тому V , на які зроблено посилання на стор. 200 і 214 — огляд економічних умов X V — 
X V I ст. та історія культурного руху кінця XV I — початку XVII ст., — при випуску V  тому
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зацікавлений коротким викладом «Н арису», що є своєрідним конспектом 
цієї «Історії», знайде й більш детальний виклад, й посилання на джерела 
й літературу, й аргументи, на які спираються мої погляди у різних спірних 
питаннях, докладно оповідати про які не дозволяю ть мені рамки цього 
викладу. О скільки з  кінця 1904 р. моя «Історія України-Руси» отримала 
вільний доступ у Росію , то таке доповнення «Нарису» «Історією» не буде 
істотним утрудненням для тих читачів «Н арису», які захочуть перейти 
до більш докладного вивчення того чи того епізоду.

Розш иривш и огляд українського руху у X I X  ст., я виділив в особли
вий розділ національний рух у межах Австрії і замість маленьких уривків, 
що з ’явились у першому виданні, дав у окремому розділі повніший нарис 
сучасного становища українства в Росії. Таким чином, замість 24 -х  розділів 
першого видання вийшло 26 . Крім етнографічної мапи додано дві історичні. 
Такими є найголовніші відмінності цього видання із зовнішнього боку.

Львів, у вересні 1905 р.

Д рук книжки затягнувся через усім відомі умови життя останніх місяців, 
і при коректурі останніх розділів я вже мав на увазі зміни у стані справ, 
принесені буремним півріччям, що відділяє час перегляду книжки від часу 
її виходу (вересень—березень). Втім, на жаль, суттєвих фактичних змін 
у стані справ за цей період не відбулося. «Так мало прожито — так много 
пережито», але, кінець кінцем, власне кажучи, майже все залиш ається, 
як і раніше.

довелося відкласти до наступного — шостого). Перші три томи цитуються за другим
виданням, четвертий і п’ятий — за першим. Перший том вийшов також по-німецьки
(Geschichte des ukrainischen Volkes, Kommisionverlag von B. G. Teubner in Leipzig).
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Передмова до третього видання

Потреба у цій книзі, яка розійшлася досить давно, триває, що й змусило 
мене переглянути її для нового видання. Суттєвих змін і значних доповнень 
зазнав особливо виклад історії останніх трьох століть X V II—X IX . Зам ість 
того пропущено прикінцевий огляд сучасного становища українського на
роду та українського руху, який був у другому виданні. П овний і всебічний 
виклад сучасних українських відносин стає дедалі важче укладати в рамки 
цієї книги, і цього разу я мусив зовсім відмовитися від такого завдання. 
З  деяких питань ті, хто ними цікавиться, можуть звернутися до моїх видань: 
«Украинство в России, его запросы и нужды» (відбиток з  2 вид. «Н арису») 
та «О свобождение России и украинский вопрос».
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Передмова до четвертого видання

К ниж ка, що пропонується увазі читача, являє собою пристосовану 
до цілей цього видання обробку мого «Н арису історії українського наро
ду», а саме третього видання (1911 р .). Загалом  його для цього видання 
скорочено, але місцями він отримав деякі доповнення; крім того, до тексту 
додано ілюстрації у вигляді знімків з  предметів давнього мистецтва і графіки, 
пам’яток старовини та збережених портретів історичних діячів, — взагалі 
всього того, що може сприяти знайомству з  давнім побутом і творчістю.

Вказівки на найважливішу літературу подано лише місцями, у більшості 
випадків посилання зроблено на мою велику «Історію України» (останній 
V III том доведено до 1650 р .), де зацікавлені знайдуть не тільки більш 
докладні відомості з  того чи іншого питання, а й детальні вказівки щодо 
джерел і літератури.

25 червня 1913 р.



І. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ 
ТА ЇЇ ІСТОРИЧНІ ЗМІНИ; ГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ; 

УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНІЧНИЙ ТИП

IV, 3 -9  Нашим завданням є відтворення у головних рисах історичного 
розвитку українського народу або, точніше, тих етнографічно-політичних 
груп, з  яких протягом століть поступово формується те, що ми розуміємо 
тепер під ім’ям українського народу, який інакше називають «малоруським», 
«південноруським», «русинським» чи просто «руським» (як він до остан
нього часу, за  старою традицією , називався і навіть тепер іще зветься 
у Галичині). Ц я  різнорідність назв не має особливого значення, оскільки 
покриває поняття, кінець кінцем, цілком визначене і зрозуміле, але разом 
з  тим є характерним показником тих історичних змін, які довелося пере
жити цьому народові.

Й ого давнє історичне ім’я «русь», «русин», «руський» у період його 
політичного й культурного занепаду було засвоєно великоруським наро
дом, політичне й культурне життя якого розвинулось на традиціях давньої 
Київської, Руської держави, і великоруські державні організації — Велике 
князівство Владимирське, потім М осковське вважали себе наступниками 
давньої Руської держ ави з  огляду на свої династичні з в ’язки  з  київською 
династією та інші сполучні елементи. І от у X IV  ст., коли центр ваги по
літичного життя зі Східної України пересунувся, з  одного боку, у напрямку 
великоруських земель, а українське державне ж иття зосередилось у З а 
хідній Україні, у Галицько-Волинській державі, ми зустрічаємося з  назвою 
«М алої Русі» — поки що стосовно цієї останньої. Так, Ю рій-Б олеслав, 
галицько-волинський князь, в одній з  грамот (1335 р .) титулує себе «кня
зем всієї М алої Росії» . Щ е  частіше зустрічається ця назва у грамотах 
Константинопольського патріархату X IV  ст., де під назвою «М алої Росії» 
протиставляю ться галицько-волинські єпархії східним і північним (щ о 
залиш алися під владою митрополитів «Київських і всієї Русі» , тимчасом 
як галицько-волинські єпархії отримують свого окремого митрополита). 
М ож ливо, що під впливом цієї церковної термінології прийняв згаданий 
титул і Ю рій-Б олеслав. Згод ом  ця назва виходить з  ужитку, але коли 
у X V II  ст. українські землі входять до складу М осковської держави й ви
никає потреба відрізнити їх від московських, терміни «малоросійський», 
«М ала Р усь» , «М алоросія» набувають офіційного визнання і значного 
поширення. П ід  впливом цієї офіційної термінології попередні назви і в 
літературі Росії та Зах ідної Європи починають витіснятися цим «мало
руським» терміном.

8____________________ Н А Р И С  І С Т О Р І Ї  У К Р А ЇН С Ь К О Г О  Н А Р О Д У ______________________
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А ле серед українського суспільства цей термін не прищепився. П евний 
час він спеціально вживався щодо офіційної М алоросії, себто областей, які 
входили до складу Гетьманщини X V III  ст., а для позначення всієї народної 
стихії й території дедалі більшого поширення набуває термін «Україна», 
«український». Ц я  стара назва у пам’ятках києво-галицьких X I I—X III ст. 
вживалась у загальному значенні, для позначення пограниччя, але у X V I ст. 
вона стає спеціальним, власним ім’ям Середньої Наддніпрянщ ини, яка 
наприкінці X V  ст. перетворилася на сповнене небезпек, у виняткові умо
ви поставлене, й піддавань постійним татарським нападам пограниччя. 
У  X V II  ст., коли ця Східна Україна стає осередком нового українського 
життя, що розвивається у гострому протиставленні соціальному й наці
ональному укладові П ольської держави й зосереджує у собі прагнення, 
мрії та сподівання тогочасної України, тоді й її «українське» ім’я набуває 
особливого значення. Воно нерозривно зрощ ується з  цими прагненнями 
й сподіваннями, з  бурхливими вибухами українського життя, які для на
ступних поколінь є провідною зорею, невичерпним джерелом національної 
й політико-суспільної свідомості, надій на відродження й розвиток. Л іте 
ратурне відродження X I X  ст. приймає назву «українського» для озна
чення цього нового національного життя. Щ об  підкреслити з в ’язок нового 
українського життя зі старими традиціями, це українське ім’я вживалося 
певний час у складній формі «Україна-Русь», «українсько-руський»: старе 
традиційне ім’я пов’язувалося з  новим терміном українського відродження 
й руху. А ле останнім часом дедалі ширше використовується і в українській, 
і в інших літературах простий термін «Україна», «український», стосовно 
не лише сучасного життя, а й попередніх його фазисів, і ця назва витісняє 
поступово всі інші. А  для позначення всієї сукупності східнослов’янських 
груп, що у філологів зветься зазвичай «русскою», доводиться вживати на
зву «східнослов’янська», щоб уникнути плутанини «русскою» у значенні 
великоруського, «русскою » у значенні східнослов’янського і, нарешті, 
«русскою» у значенні українського (як воно ще й досі у повній силі зали
шається у побуті Галичини, Буковини й Угорської Русі). Ц я  плутанина дає 
привід до постійних ненавмисних і навмисних непорозумінь, і ця обставина 
змусила українське суспільство останнім часом твердо й рішуче прийняти 
назву «України», «українського».

У  цій неясності й плутаності термінології відобразилась тяж ка історична 
доля українського народу. Несприятливі історичні умови позбавили його 
будь-якого значення у сучасному культурному й політичному житті, хоча 
кількісно він належить до числа найбільших народностей Європи. К ом 
пактною масою займає український народ велику й плодючу територію,
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а у своїй історії та у витворах свого духу він довів свої видатні культурні 
здібності, багаті обдарування й право на набуття свого особливого місця 
в історичному житті. Розбивш и його політичне життя, зануривши його 
на дно економічного, культурного, а разом з тим і національного занепаду, 
ці несприятливі історичні умови вкрили забуттям світлі й славетні моменти 
його минулого життя, прояви його активності, його творчої енергії і на цілі 
століття кинули на розпутті політичної боротьби як беззбройну, беззахисну 
здобич завойовницьких апетитів його сусідів, як етнографічну масу, по
збавлену національного обличчя, без традицій, навіть без імені.

Щ оправда, у теперішній час цей занепад українського життя значною 
мірою є вже моментом пройденим — пройденим безповоротно. Щ ороку 
помітнішим стає його зростання й піднесення. В ідроджується самосвідо
мість і активність у суспільстві й у народних масах, відроджуються традиції. 
Розуміння української історії як одного безперервного процесу, що про
ходить крізь усі перипетії історичного розвитку від зародків історичного 
життя і навіть з -за  меж цього останнього аж  до нашого часу, входить дедалі 
глибше у свідомість і перестає видаватися чимось дивним і єретичним, яким 
здавалося ще так недавно.

З а  традиціями старої московської історіографії, прийнятими най
новішою російською, факти української історії зазвичай зараховували 
епізодично до традиційної схеми східноєвропейської або, як її називають 
зазвичай, — «русской» історії. О стання починалася найстарішими відо
мостями про Східну Європу (як правило, — з  дослов’янської колонізації); 
після огляду слов’янського розселення йшов виклад історії Київської дер
жави, який доводили до другої половини X II  ст., після чого головна нитка 
оповіді переносилась до Вел. кн. Владимирського, потім М осковського і, 
нарешті, історія М осковської держави переходила в історію Російської 
імперії. Епізодично, для з ’ясування певних моментів у політичній історії 
М осковської та Російської держави іноді включалися сюди такі епізо
ди, як держ ава Д анила, приєднання білоруських та українських земель 
до Великого князівства Л итовського та унія його з  П ольщ ею , козацькі 
повстання, війни Х мельницького і т. ін. Таким чином, початкові стадії іс
торичного життя українського народу розчинялися в «русской истории», 
середні віки ( X I V —X V I)  губилися в історії Вел. кн. Литовського і Польщі, 
і при українській історії, як вона зазвичай розумілася (та часто мислиться 
й дотепер), залишалася тільки доба «відпадіння від П ольщ і» та «при
єднання до Росії» , себто історія українського козацтва, що уривалася 
зі скасуванням гетьманства або, за  бажанням, продовжувалася історією 
українського відродження.
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Перш а спроба зв ’язати в органічне ціле з  цим загальновизнаним україн
ським періодом попередні століття історичного розвитку українського народу 
приймалися з  недовірою чи навіть роздратуванням, як недоречна примха, 
як прояв якихось тенденцій, свого роду політиканство у науці, — як один 
із проявів «українського сепаратизму». О дн ак , ближче знайомлячись 
з  найновішими побудовами української історії, безсторонні вчені мають 
змогу переконатися, що тенденція тут ні при чому і що дослідження історії 
українського народу в її цілісності слугуватиме цінною поправкою до збірної 
схеми «истории государства Российскаго»1.

В міру того як набуває розвитку й руху українське життя, взагалі 
втрачають свою гостроту суперечки на тему національної окремішності 
українського народу, що так палко й дражливо трактувалися ще недавно. 
П итання про самостійність української історії теж  входить у ці суперечки, 
хоча вони й відбувалися головним чином на ґрунті філологічному і найго- 
стрішим і вирішальним пунктом в них було питання про те, чи є українська 
мова самостійною мовою, чи лише говіркою тієї «руської» мови, до складу 
якої як другий член входить наріччя великоруське з  білоруським «підна- 
річчям». Н изка видатних мовознавців визнавала українську мову окремою 
мовою — хоч, з  іншого боку, ще й тепер не бракує суджень, які визнають 
українську мову лише наріччям. Лінгвістична близькість із сусідніми на
родами — великоруським і польським — давала привід навіть заперечувати 
існування українського народу як такого та його право на самостійний 
культурний і політичний розвиток. Такі голоси лунали, — та й тепер ще не 
перестають лунати, — з  польського та великоруського боку; вони пред
ставляли українську народність лише провінційним різновидом польської 
чи великоруської народності, хотіли бачити в ній тільки звичайну етногра
фічну масу, яка мала б слугувати будівельним матеріалом для національності 
польської чи великоруської. Само собою зрозуміло, що в основі й таких 
поглядів лежать тенденції суто політичного характеру: вони є породженням 
егоїстичних прагнень народностей, що користуються перевагою на певних 
частинах української території і прагнуть затримати українську народність 
у службовій ролі назавжди. А ле ці прагнення дуже часто прикриваються 
науковою зовнішністю, особливо в Росії, де українське питання зберігає 
свою гостроту й тепер.

Представники цих течій висувають положення, що українська мова, 
будучи наріччям «русскою язы ка», не повинна розвиватись як літературне

1 Про це див. мою статтю: «Звичайна схема «русской» історії і справа раціонального 
укладу історії Східної Європи» у збірнику Петербурзької академії «Статьи по славя- 
новедению», т. І.
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и культурне знаряддя; українці мають користуватися «загальноруською», 
себто насправді — великоруською літературною мовою. Тут підміняються 
поняття: великоруська мова, розмовна й літературна, зовсім не становить 
«загальноруської» мови, а так само, як і українська, є лише «наріччям» тієї 
ідеальної «руської», або східнослов’янської, мови, до якої зводяться сучасні 
східнослов’янські наріччя, але яка конкретно не існує і навіть ніколи не іс
нувала1. Крім того, поняття мови й наріччя цілком умовні: вони позначають 
лише певну градацію, відношення виду до роду, але безвідносно ставлячи 
питання, власне, неможливо встановити ті вимоги, яким має відповідати 
якась мова для того, щоб бути визнаною окремою й самостійною. Тому 
й українську мову одні вважаю ть мовою, інші — наріччям, але те чи те ви
рішення питання не зумовлює культурного значення її. Культурне та на
ціональне значення певної мови залеж ить не від лінгвістичних визначень, 
а від історичних умов, життєвих сил народності та культурного змісту, які 
вона вкладає у свою мову. Б ез сумніву, культурні успіхи українського життя 
останнього десятиліття змінили на користь українства погляди на культур
ну й національну повноправність української народності набагато більше, 
ніж усі теоретичні, наукові аргументи, й вони, безсумнівно, впливатимуть 
ще сильніше з  подальшим їхнім рухом.

Н азиватимуть українську мову мовою чи наріччям, все одно треба 
визнати, що українські говірки становлять певне лінгвістичне ціле, що у 
своїх пограничних діалектах наближається до сусідніх слов’янських мов: 
словацької, польської, білоруської та великоруської, але у своїх найбільш 
характеристичних і типових говірках відрізняється від цих сусідніх і най
ближчих слов’янських мов дуже помітним чином у цілій низці фонетичних, 
морфологічних та синтаксичних особливостей. Так само відрізняється 
українська народність від своїх найближчих сусідів особливостями антро
пологічними (у  будові тіла) та психофізичними (у  складі індивідуального 
характеру, у відносинах сімейних та громадських, у побуті й культурі мате
ріальній і духовній). Ц і психофізичні та культурні особливості, що мають 
за собою більш чи менш тривалу історичну давність, довгий процес розви
тку, у цілком визначений спосіб об’єднують в одне національне ціле окремі 
групи українського населення, відмежовуючи їх від інших подібних цілих, 
й перетворюють на національну індивідуальність, на народ, з  тривалою 
історією розвитку.ІѴ> 3-9

1 Вельми чітко з ’ясовує ці питання записка Петербурзької академії, складена для 
міркувань з питання про скасування заборон, що тяжіють на українському слові: «Импе
раторская Академия наук. Об отмене стеснений малорусского печатного слова», 1905 р. 
(нове видання 1910 р.).
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У теперішній час українська колонізація у суцільних масах (тобто 
не враховуючи ізольованих та віддалених від загальної маси колоній) 
оточує широкою смугою північне узбереж ж я Чорного моря приблизно 
між 44 -м  і 33-м  градусом північної широти й 3 8 -м —62 -м  градусом схід
ної довготи1. Вона охоплює гірську область по обидва боки К арпат від 
М агури до Трансільванських гір і, огинаючи нижнє П одунав’я, зайняте 
тепер румунською колонізацією, охоплює басейни Д ністра і Південного 
Бугу, верхню й середню течії Західного Бугу із суміжними частинами 
басейну Сяну, середню й нижню течії Дніпра, майже весь басейн Д інця, 
простягаючись до середньої течії Дону, і, нарешті, значні частини басейнів 
Кубані, Куми й М анича, місцями проникаючи глибоко у гірську область 
К авказу та Прикаспійські степи. Північним кордоном приблизно служить 
лінія р. П р и п ’яті, за  яку українська територія висувається на північ двома 
виступами, розділеними білоруським клином верхнього Дніпра: у басейні 
З а х . Бугу вона простягається до області р. Н арева, у басейні Д есни — 
приблизно до області р. Судості, і ці поріччя дають крайні контури укра
їнської території на півночі2. П івденну границю становлять береги Чорного 
й А зовського морів.

У політичному відношенні ця територія входить до складу Росії, Австрії 
та Угорщини. Вона містить у собі: в Австрії всю східну Галичину, гірську 
підкарпатську область Західної Галичини до «Руської ріки» (притока Д у- 
найця) на заході і північно-західну частину Буковини; в Угорщині сусідню 
з  українською територією Галичини гірську область (на південь від Карпат) 
у комітатах Спиському, Ш ариському, Землинському, Ужському, Березько- 
му і Мармароському, у Росії губернії: Волинську із суміжними частинами 
Люблінської, Седлецької, Гродненської та М інської, Київську, Подільську, 
значну частину Бессарабської, всю Херсонську, Катеринославську і мате
рикову частину Таврійської, всю Полтавську і Харківську, більшу частину 
Чернігівської, південно-західні частини Курської, східну частину Воронезької 
губернії та Донської області, значні частини Кубанської та губерній Ч орно

1 Довготу вказано від першого меридіану (це відповідає 2 0 —44 градусу довготи 
від Гринвіча та 10—14 градусу від Пулкового); східну границю можна позначити лише 
умовно: я беру область середньої Куми, крайню територію, де українське населення 
становить більшість (Новогригорівський повіт, де при переписі 1897 р. нараховано 54% 
українського населення), але багато дослідників приймають за крайню межу Каспійське 
побережжя, оскільки у послабленому вигляді українська колонізація продовжується 
до самого побережжя.

2 Тут утрудненням є існування середніх, перехідних українсько-білоруських говірок, 
здебільшого не досліджених достатньою мірою, і це вносить певну неясність у наші уяв
лення про етнографічну границю (пор. етнографічні мапи Є. Ф . Карського «Білоруси»).
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морської (Новоросійської) і Ставропольської (до якої примикають ще й більш 
ізольовані колонії Астраханської й Саратовської губерній)1.

Щ об  визначити з  цілковитою точністю українську територію, себто 
область, де українське населення переважає, потрібні точні, об’єктивно 
й науково зібрані етнографічно-статистичні дані. їх у теперішній час дуже 
мало, оскільки офіційні статистичні дані Росії та Австро-Угорщини (кожні 
у своєму роді) залишають бажати дуже багато чого; тому українська терито
рія може бути встановлена поки що тільки приблизно2. В Австро-Угорщині 
вона займає близько 85 тис. квадратних кілометрів, із загальною чисель
ністю населення близько 7 мільйонів. У  Росії понад 750 тис. кв. кілометрів, 
з  населенням понад 33 мільйони. Усього близько 850  тис. кв. кілометрів, 
або 15 тис. кв. миль3, з  населенням понад 40  мільйонів.

Загальне число власне українського населення на цій території слід 
вважати близько 33 мільйонів — цифри знов-таки не можуть бути ціл
ком точними, оскільки за  теперішніх умов перепису цифри народностей, 
що перебувають у менш сприятливих умовах, завж ди виходять нижчими 
за  дійсні, а перепис Росії 1897 р., на якому доводиться головним чином 
ґрунтувати свої висновки, складено до того ж  досить недбало. Н а  вище- 
окресленій території Росії він налічує близько 21 4 0 0  0 0 0  українського 
населення4, але, безсумнівно, цифра ця набагато нижча дійсного числа: 
обліковці не враховували деяких перехідних типів українського населення 
на етнографічних пограниччях; міське населення у більш значних містах 
і представники вищих станів майже поспіль увійшли до категорії велико
руського населення, хоча, безперечно, не належать до такого. Б езсум нів
но, що загалом недораховано набагато більше мільйона, так що сучасне 
українське населення вказаної території Росії, коли взяти до уваги три
надцятирічний приріст (який вагається зазвичай між 1,5 та 1 ,75% ), треба 
вважати не меншим за  28  мільйонів. Українське населення вищ евказаної 
території Австро-Угорщ ини у теперішній час треба числити у 4 ,5  міль

1 Див. мапу для порівняння: Г. Величко, «Народописна карта українсько-руського 
народу», Львів, 1895; В. Гериновича мапа у «Географії» проф. Рудницького, 1910; ет
нографічні мапи у VII т. «Трудов этногр. экспедиции в юго-зап. край» (1871); Czoernig, 
Ethnographische Karte, 1855 (для провінцій Австрії та Угорщини); С. Томашівський, 
«Етнографічна карта Угорської Руси», 1910 (Статьи по славяноведению, III).

2 Результатами перепису 1897 р. у Росії для виправлення старих етнографічних мап 
майже не можна було скористатися, оскільки він дав лише загальні цифри по повітах.

3 Пор. підрахунок поверхні у Величка — «Введене в Географію України-Руси», 
Стрільбицького — «Нечисленне поверхности Европейской России».

4 Див. VII випуск перепису. Загальний підрахунок також у статті Ярошевича 
у «Киев. старине», 1905, кн. VI.
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йонів, а саме: у Східній Галичині — понад 3,5 млн, на суміжному підгір’ї 
Західної Галичини близько — 70 тис., у Буковині — понад 300  тис., у пів
нічній Угорщині — близько 500  тис.1 Таким чином, загальна чисельність 
українського населення на вищеокресленій території досягає 3 2 —33 млн. 
П о за  нею українське населення зустрічається, по-перше, у прикордонних 
смугах з  переважним чужорідним населенням, по-друге, у більш або менш 
значних колоніях (іноді у вигляді цілих груп поселень) в інших місцевостях 
Європейської та А зіатської Росії, Австро-Угорщ ини, Румунії, П івнічно
американських Ш татів, Канади і Бразилії, в цілому досягаючи, мабуть, 
не менш 2 ,5 —3 млн, так що загальну чисельність українського населення 
треба вважати не нижчою за  35 млн.2

З  української території особливою однорідністю складу населення 
й переважанням українського елементу вирізняється середнє П одніпров’я 
(губернія П олтавська, південна частина Чернігівської, східна Київської 
та суміжні частини Катеринославської), де українське населення стано
вить загалом не менш 9 0 %  населення, коливаючись між 8 0  і 9 8 %  навіть 
за офіційним переписом. У  західній частині воно розріджене елементом 
польським і жидівським (Галичина із суміжними місцевостями), мадярським 
(в Угорщині) та румунським (у  Буковині й Бессарабії) і загалом стано
вить близько 70%  усього населення (хоча й тут зустрічаються місцевості 
із суцільним українським населенням, напр., деякі гірські повіти Галичини 
й Угорщини, що налічують 8 0 —9 0 %  українського елементу навіть за  офі
ційною статистикою).

1 Перепис 1900 р. нарахував у Галичині (Східній і Західній) українського (русин
ського) населення 3074 тис. (див. Oesterreichische Statistik, т. 63, II); до них треба при
єднати: а) вельми значну кількість українського населення католицького віросповідання, 
яке в силу цього при галицьких переписах зараховують до категорії поляків; б) досить 
значний відсоток, що не піддається обліку, під час перепису зараховуваний до панівної 
народності; в) природний приріст (близько 1,1% щорічно). На Буковині той же перепис 
нараховував 298 тис. (щорічний приріст близько 1,3%). У північній Угорщині 1900 р. 
українського населення налічувалося 409 тис., а з військовим контингентом — 411 тис., 
за приросту близько 1,16% (Balogh, «А nepfajok Magyarorszagon», 1902), але це чис
ло, безсумнівно, було значно нижчим за дійсне. (Див. вказівки у статті Томашівського 
«Угорські Русини в сьвітлї мадярської офіціальної статистики», «Записки Наук. тов. 
ім. Шевченка», т. LVI).

2 Значні групи українських поселень існують, напр., у Терській обл., в Астрахан
ській, Саратовській, Самарській і Оренбурзькій губ., в Акмолінській та Семиреченській 
обл., в Уссурійському краї і т. ін. Статистики цих колоній, власне кажучи, не існує зо
всім. Вихідці з української території Австро-Угорщини прямували у великій кількості 
до Спол. Штатів та Бразилії, останнім часом до Канади, утворюючи в останній окремі 
групи українських поселень.
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IV, 13-15 Н айниж чий відсоток українського населення даю ть міста: 
за переписом 1910 р. у 20-ти  значніших містах Східної Галичини нарахо
вується лише 23%  українського населення при 4 0 -ка  відсотках польського 
та З З - Х  жидівського. Подібну картину дає й сусідня Волинь з  70-м а від
сотками українського населення за переписом 1897 р. З  іншого боку, зн а
чно розрідженим є українське населення Ч орном ор’я та східної окраїни, 
колонізованої українським племенем спільно з  великоруським та іншими 
елементами протягом останніх сторіч; хоча й тут ми зустрічаємо місце
вості з  вельми однорідним українським населенням, яке досягає навіть 
за офіційним підрахунком 8 0 —9 0 % , але загалом для двох новоросійських 
губерній (Х ерсонської та Катеринославської) перепис 1897 р. дає лише 
6 0 %  українського населення, рахуючи разом з містами, де український 
елемент, що не втратив своєї народної свідомості, дав за переписом тільки 
2 0 % . Набагато потужніше виступає український елемент на теренах давні
шого заселення — Слобідської України (Х арківської губернії), де перепис 
налічує 8 0 %  українського населення — це відповідає приблизно відсотку 
українського населення Подільської губернії (81% ). Найміцніше тримається 
українська народність на Наддніпрянщині; у Київській губернії загальний 
відсоток українського населення ще понижується міським населенням, з  ве
ликими сторонніми домішками й з  українськими елементами, що втратили 
своє народне обличчя в умовах нинішньої міської культури; лише південні 
повіти переходять за  83%  й досягають 9 0 —91-го відсотка. У лівобереж
ному Задн іпров’ї, за  відсутності значніших міських центрів та за  меншої 
денаціоналізації міст, відсоток українського населення переходить за  90: 
в 11-ти українських повітах Чернігівської губернії перепис нараховує 91%  
українського населення, навіть рахуючи разом з містами, у Полтавській — 
9 3 % , а, за винятком значніших міст, виходить 95 %  у Чернігівській і 9 7 %  
у Полтавській.

Таким чином, незваж аю чи на всі колонізаційні пертурбації, центр 
українського розселення й тепер перебуває у своєму давньому історичному 
гнізді, на Середній Наддніпрянщині, і саме у його сільському хліборобсько-

• IV 13-15му населенні. ’
Також розрідженим є українське населення Чорномор’я та східної окра

їни, колонізованої українським плем’ям спільно з  великоруським та іншими 
елементами протягом останніх століть, хоча й тут ми зустрічаємо місцевості 
з  вельми однорідним українським населенням, яке сягає навіть за  офіцій
ним підрахунком 8 0 —9 0 % . Загалом  можна числити українське населення 
у 8 0 —9 0 %  у центральних частинах української території та 5 0 —70%  на її 
окраїнах.
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Н а  більшій частині цієї території українське населення є одвічним 
у тому розумінні, що воно чи, точніше, та південна група східнослов’янських 
племен, від якої веде своє походження нинішня українська народність 
(у цьому сенсі вживаємо термін «український», говорячи про факти най
давніших періодів), — утверджується на цій території вже у добу великого 
слов’янського розселення, яке заклало основи теперішнього розміщення 
народностей Східної Європи1. Зв існо, за дванадцять-тринадцять століть, 
що відділяють нас від доби розселення цих племен, колонізація зазнавала 
вельми потужних пертурбацій, але загалом етнографічна українська тери
торія значно не змінилася, оскільки, кінець кінцем, українська колонізація 
заволоділа своєю давньою територією і коли й зазнала певних втрат на з а 
хідних кордонах, то замість цього розсунула свої границі на полудневий 
схід та, ймовірно, також на схід.

Н а  заході українська колонізація виступає тепер клином у Карпатах, 
стиснута між польською та словацькою колонізацією; на півночі до неї 
тут примикає простір між Віслоком та Сяном, з  переважанням польської 
колонізації й слабкими лише залишками української, а на півдні, на пів
денних схилах Карпат, бачимо змішане українсько-словацьке або зовсім 
ословаччене українське населення. Вціліле на крайньому заході у гірській 
області Карпат українське населення — це обгризений кістяк більш зн а
чної давньої колонізації. Щ е  на наших очах триває тут процес поглинання 
поляками й словаками ослаблених залишків українського елементу у міс
цевостях зі змішаним населенням, — поглинання, яке пояснюється не лише 
вкоріненим політичним переважанням поляків, а й багатовіковим відпливом 
українського населення на схід і південний схід.

Щ е  у X V II  ст. етнографічна українська границя проводилася сучас
никами набагато далі на захід і на північ до Вісли, до околиць Любліна, 
який ще у X V II  ст. вважався містом майже українським2. У планах відок

1 Серед великоруських учених, щоправда, висловлювались припущення, що Київська 
область (земля полян) і землі на лівому боці Дніпра у найдавніші часи, до X IV —X V  ст., 
були заселені племенами не української, а великоруської групи, і ця стара колонізація, 
ослаблена після монгольського погрому XIII ст., була покрита новішою українською 
колонізацією, яка йшла із заходу (т. зв. теорія Погодіна). Але ці припущення не мають 
під собою ніяких позитивних даних. Більш помірковані представники цих поглядів визна
ють тепер безпідставність їх стосовно Київської області, а якщо допускають ще стосовно 
земель задніпровських, то більше за традицією, не наважуючись одразу розлучитися 
зі старими поглядами. Зацікавлені знайдуть детальний виклад сучасного стану цього 
питання в «Історії України-Руси», т. І, стор. 47 4 —475 та 511—516 і т. III, стор. 145 і далі.

2 ІІ,7Напр., канонік Красінський (помер 1612), описуючи західну межу української 
колонізації, визначає її так: quae Carpathios montes non longe ab urbe attingit Cracovia [що
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ремлення України від П ольщ і X V II  ст. Вісла зазвичай виступає як етно
графічна границя українців і поляків* 1 2 *, хоча, звісно, тут не можна бачити 
границі точної.

Н а  південь від Карпат, окрім словацького пограниччя, українська коло
нізація у тих самих пограничних, змішаних областях і з  тих самих причин 
зазнала втрат також у сторону мадяр і румун. Стале взагалі там, де воно 
живе суцільними масами, українське населення піддається денаціоналізації 
особливо на рівнинних просторах карпатського підгір’я, зі змішаним на
селенням.

У  Трансільванії тепер уже нема українського населення; залиш ки 
його остаточно зникли на початку X IX  ст., і лише сліди його залишились 
у численних хоро- і топографічних назвах на всьому просторі Трансільванії. 
З  однієї папської булли (1 4 4 6 ) бачимо, що ще у X V  ст. тут була значна 
українська колонізація. її покрито тепер колонізацією румунською, як і 
давню українську колонізацію П одунав’я (в області П руту й північного 
побережжя Д унаю ), ослаблену нашестями тюркських орд (особливо по
ловців). и’ 83начн і залишки її в нижньому Д унаї відомі ще з  X V I ст.2 11,8

Зам ість цих втрат на заході українська колонізація розширила, як можна 
думати, свої межі трохи на північ, відтіснивши чи асимілювавши литовську 
й білоруську колонізацію, хоча взагалі простежити історично границю укра
їнської та білоруської колонізації дуже важко через її неодноразові коливан
ня. Також важко визначити нові надбання української колонізації на сході, 
у басейні Д інця й Дону. Теперішня українська колонізація цієї території — 
нового походження: вона розвинулася, головним чином, у X V II  ст., коли, 
після невдалих повстань проти Польщ і, виходили сюди маси переселенців 
з  Л івобережної України. А ле здебільшого ця колонізація тільки повертала 
українській народності простори, втрачені нею під час руху тюркських орд 
X —X III ст., і якщо можна загалом здогадуватись, що колонізація X V II  ст. 
не лише повернула, а й розсунула старі границі на схід, в область середньо
го Дону, то все-таки розмір цих надбань установити неможливо. О бласть 
нижнього Дону, яку тепер займає великоруське населення, навпаки, можна 
вважати її втратою, оскільки у давні часи (V I I—V III ст.) вона була зайнята

прилягає недалеко від міста Кракова до Карпатських гір], а серед її провінцій називає
і землю Люблінську — Mizleri Historiarum Poloniae collectiori, p. 4 1 8 .11,7

1 Хмельницький погрожував у 1649 р. прогнати поляків за Віслу. У проекті поді
лу Польщі 1657 р. і в угоді Дорошенка з Туреччиною Вісла також виступає границею 
православної віри та української народності («Історія України-Руси», І, розд. 4).

2 Li Russiani che sono popoli vicini a questi ma su le rive del Danubio de piu numero
et piu feroci dell’altri, -  каже мандрівник кінця XVI ст.
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тією самою групою племен, що й область нижнього Дніпра, себто, судячи 
з  усього, полудневою українською  колонізацією  (візантійські дж ерела 
V I ст. звуть їх антами).

Безсумнівно новим набутком української колонізації є область Кубані, 
колонізована залишками запорожців у кінці X V III  ст., що потім заселялася 
упродовж X I X  ст. добровільними й недобровільними українськими вихід
цями, котрі оселялися у великій кількості також в області Куми й Тереку. 
Те саме треба сказати про українську колонізацію Кримського півострова, 
що розвинулась у X I X  ст. Українська ж  колонізація степової смуги, від 
Д інця до Дністра, та сусідніх частин Бессарабії, яка почалася у X V II  ст. 
запорожцями і тривала протягом більшої частини Х ІХ -го , здійснювана вті
качами — селянами-кріпаками, лише заволоділа давньою територією, зайня
тою згаданою групою «антських» племен ще у перші століття слов’янського 
розселення й потім утраченою з  часу руху тюркських орд.

Взагалі колонізаційні пертурбації мали місце головним чином у східних 
і південних частинах української території, переважно рівнинних та б ез
лісних. Коли кочові тюркські орди рухались із Середньої А зії степовими 
просторами Східної Європи, українському населенню доводилося дуже 
важко у відкритих, нічим не захищених східних і південних місцевостях, 
у басейні Д ону й середнього Дніпра та у степових просторах Ч орномор’я, 
й воно відпливало звідси до лісистих і болотистих місцевостей Північної 
України та гірських областей Карпат. Д о  лісових і болотистих просторів, так 
само як і до гір, степові хижаки зазирали рідко й лише побіжно, — у таких 
місцевостях пересування для них було ускладненим, тоді як на степових, 
безлісних теренах вони почувалися вдома і якщо не налаштовувались кочу
вати, то з ’являлися для грабежів охоче й часто. Коли ми візьмемо до ува
ги, що починаючи з  незапам’ятних часів і до X V III  ст. ці степи від Уралу 
й до рівнин нижнього й середнього Дунаю  служили постійно битим шляхом 
для різних кочівницьких орд, то нам буде зрозуміло, яке важливе значення 
мали ці властивості поверхні в історії української колонізації.

Становлячи природне продовження середньоазіатських степів, степова 
область Східної Європи утворює клин, що охоплює область середнього 
й нижнього Дону, нижнього Дніпра й Дністра. Більш -менш  паралельно 
границі степу йде з  південного сходу на південний захід лінія лісу1. Вона 
збігається з  границею піщаної, мало придатної для рільництва смуги та сму
ги хлібородної. Л ісова область охоплює піщані, неродючі поріччя Десни, 
Тетерева, П ри п ’яті з  її притоками й Західного Бугу; ліс тепер тут уже 
розріджений, раніше був незрівнянно густішим. П ередстепова смуга, між

1 Приблизно по лінії Козелець—Кременець.
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областю лісу і степом, щедро зрошена, з  хвилястою поверхнею й родючим 
ґрунтом, зі значною лісовою рослинністю, менш відкрита, з  опорою на лінію 
лісу — була областю найбільш інтенсивного життя й культури. Найбільше 
значення у перші століття нашої історії мала центральна, придніпровська 
її частина, тому що східна була більш приступна для кочівників, а західна 
не мала таких зручних водних шляхів, як П одніпров’я. А ле передстепове 
П одніпров’я часами також дуже потерпало від кочівників; населення було 
змушене йти звідси у безпечніші місцевості, і тому в історичному розвиткові 
цього центру України бачимо великі перерви.

Західна частина — землі Галицька і Перемиська, де лісовий пояс схо
диться з  гірською областю Карпат, Волинь середня й північна та лісові 
й болотисті простори околиць К иєва, де лінія лісу досить далеко виступає 
на південь, — відігравали роль резервуарів, куди українське населення менш 
захищених просторів відливало під натиском тюркських орд, щоб через 
деякий час, коли натиск кочівників слабшав, знову рухатися звідси у спо
рожнілі простори на полудень і схід. Тому культурні й громадські традиції 
краще збереглися у західній частині українських земель, хоча центр їхнього 
життя лежав на Дніпрі, і лише тут вона розвивалася могутньо й широко. 
Степова приморська смуга внаслідок тюркської імміграції не відігравала 
у житті українських племен видатної ролі.

Від часів, коли українська група племен уперше оволоділа своєю ниніш
ньою територією, і до X V III  ст., коли було остаточно зламано силу кочових 
орд і покладено край їхньому рухові до Європи1, на очах історії кілька разів 
відбувалися масові відпливи й припливи українського населення у вказаному 
напрямі. Спершу вони відбуваються у з в ’язку з  рухом тюркських орд; так, 
у IX  ст. рух угорців, у X  ст. — напір печенігів, у кінці X I  ст. — натиск по
ловців, у X III ст. — потік монголо-татарських орд, наприкінці X V  — набіги 
новосформованої Кримської орди спричинюють такі відпливи українського 
населення, і потім, через кілька десятиліть, зазвичай бачимо новий посту
пальний рух останнього, більш чи менш успішний. А ж  поки припинився 
рух кочових орд зі сходу, такі пересування української колонізації на схід 
і полудень не приводили до тривких успіхів. Л иш е з  кінця X V I ст., під 
впливом різних причин, якими були масовий рух селян із західних і північ
них провінцій, розвиток козацтва, ослаблення, а згодом і повне знищення 
Кримської орди, припинення руху кочівників з  Азії, — розвивається успішна 
й дедалі міцніша українська колонізація у східному й південному напрямі, 
що тривала потім упродовж X V II , X V III  й навіть X I X  ст.

1 Останньою ордою, що рухалась у XVIII ст. з Азії, були калмики, але вони вже 
не пройшли у Чорноморські степи.
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Також, крім руху тюркських орд колонізаційні пертурбації виклика
лися й іншими причинами — напр., розвиток кріпосної залежності у X V I 
та X IX  ст. мав своїм наслідком перехід величезних мас селянського населен
ня з  насиджених місць на схід і полудень; народні рухи X V II  ст. викликали 
пересування народних мас на схід і полудень, у малозаселені простори, 
далі від театру війни. О станнє пересування українського населення на схід 
у X V II  ст. було особливо великим.

Боротьба зі степовими ордами, яка слугувала протягом віків причиною 
колонізаційних пересувань українського населення, є славою й заслугою 
українського народу перед історією європейської культури, захищеною 
від потоків кочових орд українським бруствером, котрий прийняв на себе 
ті удари, що впали б інакше на західні народи з їхніми культурою та до 
бробутом. А ле ця боротьба дорого обійшлася українській народності й по
глинула величезну масу її енергії. Спустошення, спричинювані азіатськими 
кочівниками, призводили до жахливих втрат у людях та майні. Лиш е вкрай 
зубожіле населення наважувалося покинути насиджені місця, переходити 
у порівняно бідні й негостинні гірські або лісисті місцевості та влаштовува
тися там наново. Коли ж  колонізаційна хвиля рухалася назад, по сусідству 
зі степом, економічні засоби й сили населення поглиналися цим розсіянням 
економічної енергії: доводилося вкладати масу енергії і засобів у культиву
вання, прилучення цих здичавілих просторів до осілого життя. Таким чином, 
ці припливи і відпливи поглинули величезну масу народного капіталу; маси 
народу упродовж віків не могли піднятися вище елементарних турбот про під
тримання свого існування, створення найпримітивніших умов господарства.

Н арод  не міг зібрати вільних засобів і сил для задоволення вищих 
культурних інтересів. Боротьба зі степом протягом віків поглинала енер
гію народу, його правлячих класів і урядів. Колонізаційні та економічні 
пертурбації не давали змоги суспільним і політичним умовам стверднути, 
вийти з  «рідкого стану». М аючи перед собою невгамовного ворога по всій 
південно-східній лінії степового пограниччя, політичні організації України 
не могли триматись, якщо в їхньому тилу, по лінії північно-західної границі, 
формувалися будь-які значні, конкурентні політичні організації. Політичний 
же занепад мав своїм наслідком поглинання всього, що становило національ
не надбання, чужими панівними класами, а в народних масах це поглинання 
викликало реакцію, народні війни, котрі у свою чергу поглинали упродовж 
низки подальших сторіч усі сили й енергію народу.

Географічні, у подальшій послідовності — колонізаційні та економічні 
умови української території, таким чином, значною мірою зумовили істо
ричну еволюцію українського народу. З  іншого боку, вони вельми суттєво 
вплинули на еволюцію його етнічного типу.
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Багаторазові масові пересування мали дуже важливе значення для 
формування українського національного типу й мови. Л иш е західна окраїна 
та північне П олісся зберегли у більш чистому й незайманому вигляді пер
вісну колонізацію. Х оча припливи населення з  відкритіших місць у періоди 
відступів вносили й сюди рух та нові елементи, все-таки гірська й лісова 
смуги законсервувалися краще. Ц е  виявляється і у діалектах, що збереглися 
тут, дуже різноманітних і дрібних, позначених багатьма архаїчними рисами 
й такими самими архаїзмами у традиції та побуті. Н а  всій решті простору 
багаторазові масові пересування, що тільки порівняно недавно закінчилися, 
перетасувавши й перемішавши етнічний матеріал (який і без того належав 
до тієї самої групи племен), надали народному типу й мові надзвичайних 
і рідкісних, порівняно з  таким величезним простором, єдності, однорід
ності та свідомості своєї одноплемінності. Н ародні говірки, з  їх новішими, 
вторинними утвореннями, та етнографічний тип українського населення 
мають на всьому просторі від Л ьвова до Куми (майже 2 0 0 0  верст) лише 
порівняно слабкі розбіжності й варіації.

Ц ей змішаний, центральний тип і є представником української народ
ності. Я кщ о на деяких етнографічних границях (як, наприклад, на україн
сько-словацькому пограниччі на заході або на півночі — на рубежі україн
ської та білоруської колонізації) українські говірки пов’язані малопомітними 
переходами з  говірками сусідів і сам етнічний тип тут не вирізняється різко, 
то центральний тип, котрий становить переважну більшість, позначений ці
лою низкою характерних рис, що відрізняють його від сусідніх слов’янських 
племен — великорусів, білорусів, поляків і словаків.

Я кщ о філологи сперечаються про те, чи самостійною мовою є українські 
діалекти, чи тільки наріччям російської мови, котра охоплює також діалекти 
великоруські й білоруські, то це, власне, суперечка більше формальна, спір 
про слова: поняття мови і наріччя — поняття відносні, й навряд чи можна 
встановити, які кількісні та якісні ознаки дають групі говірок право на титул 
самостійної мови. Набагато істотнішим є те — і тут не може бути супер
ечки, — що група українських говірок є окремим, більш чи менш само
стійним лінгвістичним типом, пов’язаним певними рисами, які поєднують 
різноманітність українських говірок в єдине ціле — все одно, назвемо його 
мовою чи наріччям. Ц і риси особливо помітні у вокалізмі й різко виокрем
люють українські діалекти, насамперед їхню центральну групу, надаючи 
їм своєрідної фізіономії. їхні відмінності виявляються вже у найдавнішу 
епоху писемності, у найстаріших місцевих пам’ятках X I —X II ст., що, втім, 
цілком зрозуміло, оскільки головніші діалектні групи у слов’ян беруть свій 
початок, безсумнівно, ще з  праслов’янської епохи.
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А ле мовою, хоча вона слугує найбільш яскравим і суттєвим показником 
національної окремішності, справа не обмежується. Український етнічний 
тип відрізняється від своїх найближчих родичів — великорусів та білорусів — 
також  і в інших відношеннях: особливостями антропологічними у вузькому 
розумінні, себто фізичним устроєм тіла (формою черепа, зростом, спів
відношенням частин тіла), і рисами психофізичними, що проявляються 
у народному характері, психології, складі сімейних та суспільних відносин. 
У сфері фольклору та етнографії, формах приватного і громадського побуту 
українська народність відображена багатьма характерними особливостями, 
й ці останні, як фізичні, так і духовні, риси також  мають за  собою не в 
усьому однакову, але вельми значну давнину.

Я к  у лінгвістичному, так і у психофізичному відношенні відокремлен
ня народностей української, білоруської й великоруської виходить далеко 
за межі історії. Виходячи зі своєї прабатьківщини, ці групи племен, уже там 
позначені певними відмінностями, потрапляли у різні фізичні, економічні 
й культурні умови, у різне етнографічне середовище. Так, великоруська 
народність ф ормується переважно на фінському ґрунті, білоруська — 
у близькому спілкуванні з  литовською групою, українська — в одвічному 
сусідстві з  тюрками. Культурні впливи були зовсім інші у П одніпров’ї 
та П одністров’ї, ніж у Поволжі і т. д. Історія вела ці народності здебільшого 
зовсім різними дорогами, які мали більше розбіжностей, ніж подібності. 
У результаті утворилося народне самовідчуття, яке відрізняє тепер навіть 
цілком інстинктивно українця, білоруса й великоруса, «хохла», «литвина» 
й «кацапа»1, та відчувається вже на перших сторінках історій.

З  особливою виразністю  визначилися в історії ці дві народності — 
великоруська та українська, два найбільші різновиди серед слов’янських 
племен. Історична доля не раз зводила їх разом, причому у перші віки 
їхнього історичного ж иття роль творчого, культурно й політично перева
жаючого, провідного у Східній Європі елементу відігравала народність 
українська, в останні — народність великоруська. П о за  цими зіткненнями 
й одночасно з ними історичне життя однієї і другої розвивалося самостійно 
і своєрідно, дедалі збільшуючи суму відмінностей усього складу їхнього 
життя і відділяючи їхні національні типи дедалі різкішою рискою. Зовніш ні 
умови, щоправда, не сприяли усвідомленню їхньої окремішності. Зовніш ні

1 Хохол — насмішкувате прізвисько у великорусів для українців; воно веде свій 
початок від зачіски українців XVII ст., коли вони, підголюючи волосся, залишали його 
тільки на середині голови. Назва «литвин» бере свій початок від Вел. кн. Литовського 
у його межах X V II—XVIII ст. Походження слова «кацап», яким зневажливо звуть 
українці великорусів, не таке ясне; його виводять тепер досить правдоподібно від тюрк
ського casap — м’ясник, живоріз.
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форми, в яких кристалізувалося зазвичай у минулі віки неясне саме по собі 
поняття національності, — політичні, релігійні та культурні з в ’язки, не зб і
галися зазвичай з  нашими національними групами: то пов’язували їх в одне 
ціле, то ділили по живому тілу (особливо народність українську). Багато 
неясностей вносило саме національне ім’я, що, за  традицією  Київської 
держ ави, було прийнято усіма трьома племенами і збереглося потім у них 
більш-менш тривко як національне ім’я ( з  українських областей особливо 
у Галичині воно збереглося, за  старою традицією , для позначення імені 
української народності, на відміну від великоруської, і лише останнім 
часом поступається місцем назві «Україна», «український», прийнятій 
сучасним українським суспільством повсюдно, щоб раз назавж ди покін
чити із плутаниною, яка випливає з  такого вж ивання того самого ймення 
у різних значеннях). А ле якщ о ми звернемось від імені та зовнішніх 
оболонок до реальних народностей, що жили під їх покровом, перед на
шими очима з  повною виразністю виступають цілком визначені етнічні 
індивідуальності, зі своїми дуже чіткими особливими рисами. П еред  нами, 
безсумнівно, дві народності, дві історії.
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II. ЗАГАЛЬНІ РИСИ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ. 
РОЗСЕЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПЛЕМЕН

Історія народу губиться у «мороці віків», як казали у добрі старі часи, — 
у зародкових стадіях відокремлення й формування народності в окрему 
географічно-етнографічну, а потім національну особину. Історія намагається 
простежити цей процес, вивчити ті умови, в яких відбувалася еволюція цієї 
особини, проникаючи так глибоко в її минуле, як тільки може проникнути. 
Щ е  недавно історія народів починалася з  перших історичних, писаних відо
мостей про них; тепер молоді науки, археологія з  антропологією, порівняльна 
етнологія та соціологія й порівняльне мовознавство (глоттика) розширили 
історичний горизонт далеко за цю границю. Щ оправда, за  сучасного стану 
цих дисциплін нелегко відібрати з  повідомлюваного цими науками те, що має 
бути введене в історію українського чи іншого народу для роз’яснення її пер
ших стадій: надто багато тут іще хиткого, не усталеного; але, незважаючи 
на ці труднощі, історик ніяк не може знехтувати результатами цих наук 
там, де йдеться про темні й без них зовсім недоступні доісторичні періоди 
еволюції народу та його території.

Порогом історичних часів для українського народу можна прийняти 
IV  ст. нашої ери, коли ми маємо відомості, які можемо прикласти спеціально 
до нього. Д о  цього часу ми можемо говорити про українські племена лише 
як про частину слов’янської групи племен, а їхню еволюцію можемо вивчати 
не в її розвитку, а в результатах, до яких дійшли вони в момент остаточного 
відособлення окремих слов’янських груп. Порівняльне мовознавство вивчає 
ці результати довгої низки віків доісторичного життя за лінгвістичними 
даними, а факти археології та етнографії і більш пізні історичні відомості 
дають змогу контролювати й доповнювати його висновки.

Розселення українських племен на їхній нинішній території збігається 
з  початком їхнього історичного життя. Століття, що безпосередньо сліду
ють за  розселенням, готують державну організацію, історія якої становить 
головний зміст першого періоду історичного життя українського народу* 1. 
Зусиллями київської династії та дружини були з ’єднані в одне ціле, в один 
політичний організм, хоча й на нетривалий час, всі українські племена, всі 
частини української території, і ця політична єдність надала нових спіль
них рис культурі та суспільним відносинам усього українського населення. 
Н айваж ливіш е значення мали поширення християнства, яке упродовж 
подальших сторіч поступово проникало в масу народу та впливало на його 
побут і світогляд, і поширення принесеної разом із християнством візан

" о

1 Його представлено у розд. V —VIII цієї книги.
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тійської освіченості й культури київського права та ін. У  сфері економічних 
і суспільних відносин цей період позначається такими рисами, як поділ 
суспільства на дружину й громаду, утворення купецько-боярського капіта
лістично-землевласницького класу, потужний розвиток (а згодом занепад) 
торгівлі та промисловості і т. ін.

В середні десятиліття остаточно завмирає самостійне державне життя 
в українських землях і вони входять до складу двох сусідніх держав: Вел. 
князівства Л итовського і королівства Польського. Ц ей  факт відкриває со
бою другий, перехідний період1. У  сфері культурних відносин західні впливи 
отримують рішучу перевагу над візантійськими, у сфері економічній дедалі 
прискорюваним темпом іде формування вищого, привілейованого класу 
і повне економічне та юридичне поневолення ним маси. Разом  із тим, цей 
привілейований клас усе рішучіше віддаляється від маси народу у куль
турному й національному відношенні; антагонізм маси стосовно урядової 
та привілейованої меншості, що існував, звісно, й у попередній час, тепер 
загострюється національною та релігійною ворожнечею. Все це готує кон
флікт, який проривається наприкінці X V I ст. у південно-східній Україні, 
завдяки її колонізаційним умовам.

Історія боротьби народу з  ненависним суспільним та економічним л а 
дом, спрямованої на повалення його й реформу суспільних відносин згідно 
з  народним ідеалом суспільної справедливості, становить зміст третього 
пер іоду2. Боротьба економічного та суспільного характеру поєднується 
з  боротьбою релігійною та національною; завдяки цьому вона охоплює 
собою надзвичайно широке коло інтересів і просякає згори донизу всі 
суспільні класи. її ареною слугує, головним чином, Східна Україна. Тут 
політичний, суспільний та економічний устрій зазнає повної перебудови. 
Н аціональна свідомість доходить до небувалої ще напруги; надзвичайного 
розвитку досягаю ть релігійні інтереси, що значною мірою збігаються з  на
ціональними й навіть покриваю ть їх через цей збіг. У  Західн ій  ж е У кра
їні, за  реакцією , прискореним темпом іде у тому ж  напрямку суспільний 
і культурний процес. Кінець кінцем, боротьбу програно народом і у Східній 
Україні, й під всезагальною  реакцією  затихаю ть наприкінці X V III  ст. 
її останні відголоски.

Кажучи старою історіософською термінологією, це була теза й анти
теза, що синтезувалися в минулому столітті українського відродження, 
яке викликало до нового життя народні прагнення й з ’ясувало їх у світлі 
прогресивних ідей сучасного культурного руху. Засвоєн і новою у країн-

1 Розд. IX —XIII цієї книги.
2 Розд. X IV —X X I подальшого викладу.
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ською інтелігенцією, що виростає під прогресивним впливом Заходу, вони 
синтезуються з  національними, політичними та суспільними традиціями 
бурхливих століть попереднього періоду, і місце старої збройної боротьби 
займає боротьба культурна, в ім’я здійснення суспільних і національних 
ідеалів, які пов’язую ть в одне ціле маси народу з цією новою інтелігенцією.

IV> 18 Н ове українське відродження X I X  ст. викликає до нового життя 
народні прагнення попередніх віків, з ’ясувавши їх в освітленні прогресивних 
ідей сучасного культурного руху. Засвоєн і новою українською інтеліген
цією, що виростає під прогресивним впливом Заходу, ці ідеї нової куль
тури приводяться в єдність з  національними, політичними й суспільними 
традиціями буремних століть попереднього періоду, і замість колишньої 
збройної боротьби проголошується боротьба культурна, в ім’я здійснення 
суспільних і національних ідеалів, які пов’язую ть в одне ціле маси народу 
з  цією новою інтелігенцією.IV> 18

Таким є, у коротких словах, зміст української історії. Він сам собою 
дає керівні ідеї її дослідженню та викладу. Я кщ о у сучасній історичній на
уці взагалі центр ваги дослідження пересувається на історію громадсько- 
правових, економічних і культурних відносин, а зовнішня політична історія 
має, головним чином, значення лише постільки, поскільки вона впливала 
на ці відносини, — то стосовно української історії ці принципи диктуються 
самим її змістом.

Самостійним державним життям український народ жив порівняно 
недовго, у давній період своєї історії і потім, уже тільки уривками, у п із
ніші сторіччя. Починаючи з  X IV  ст. він входить до складу інших, чужих 
держав, то слугуючи пасивним об’єктом їх управління, то стоячи у більш 
чи менш визначеній і виразній опозиції цьому управлінню. Я кщ о і у сто
ліття самостійного політичного існування українського народу державним 
життям керувала урядова меншість, що правила народом часто без його 
волі й проти його волі, то у подальші століття державне життя розвивалося 
здебільшого без будь-якого впливу на нього не лише нижчих, а й вищих 
верств українського суспільства. Тому зовнішні політичні й державні від
носини цього часу можуть цікавити нас лише постільки, поскільки вони 
безпосередньо чи опосередковано впливали на національне, економічне 
і культурне життя українського населення. Економічна, суспільна і куль
турна історія українського населення для деяких періодів — єдино можлива 
історія українського народу, а внаслідок цього, навіть незалежно від з а 
гальних керівних принципів сучасного історичного дослідження, в історії 
українського народу взагалі на перший план мають бути висунуті явища 
економічної та культурної еволюції і простежені протягом усього часу, д о 
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ступного дослідженню. Я кщ о не з  інших міркувань, то хоча б для самого 
лише з ’ясування процесу розвитку його історії ми маємо приділити особливу 
увагу суспільному, економічному й культурному життю українського народу 
в перші віки його історичного існування та по можливості навіть — його 
існування доісторичного.

У цьому суспільному й культурно-економічному процесі ми маємо 
ту основу народного життя, яка проводить нас через усі стадії існування 
українського народу й пов’язує в одне органічне ціле його історію. її особ
ливості таким чином збігаються з  керівним напрямком сучасної історичної 
науки, зате перебувають у різкому протиріччі зі звичайною, прищепленою 
школою схемою історичних посібників. Останні, як за  віхами, рухаються 
за політичними організаціями, що виникають у Східній Європі, переходячи 
від одної до другої в міру їх посилення та значення. С ама по собі нераціо
нальна, ця система спотворює історичну перспективу, насильницьки р оз
риваючи живу нитку народного життя й не даючи поняття про справжній 
його розвиток. Треба звільнитися від звичних точок зору цієї схеми, щоб 
з ’ясувати для себе історичне життя будь-якого з  народів Східної Європи, 
зокрема й українського.

В ихідним  пунктом  наш им буде відокрем лення п івденної групи 
східнослов’янських племен, з  якої сформувалась українська народність; 
вивчення її географічно-етнографічної та культурної еволюції і того куль
турного середовища, в якому відбувався її розвиток.

Я к  я вже сказав, своєю нинішньою територією українська група племен 
оволодіває під час слов’янського розселення, рухаючись зі своєї прабать
ківщини на південь і захід.

У  теперішній час у науці дедалі глибше проявляється усвідомлення, 
що прабатьківщину європейських племен треба шукати не в Передній А зії, 
де, як припускалося раніше, вона була, а у Східній Європі: звідси у вельми 
давні часи, які приблизно визначають двома тисячоліттями до нашої ери, 
окремі групи почали поширюватись на захід, південь і південний схід; 
литовська і східнослов’янська групи племен були б у такому разі тими, які 
залишились на місці старих осель або у найближчому його сусідстві. Утім, 
хоч би як там було з індоєвропейською батьківщиною, в будь-якому разі 
групи слов’янська й литовська, найближчі між собою серед інших індоєв
ропейських племен, уже після відокремлення інших груп прожили тривалий 
час, у близькому сусідстві й спілкуванні, безсумнівно, у Східній Європі. 
Із рухом германських племен на З ах ід  визначилася західна границя цих 
литовсько-слов’янських осель — у басейні Вісли. Південна визначалася 
із розселенням іранських племен у чорноморських степах: з  історичних
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джерел про чорноморську колонізацію бачимо, що кочове (вочевидь іран
ське) скіфсько-сарматсько-аланське населення степів не виходило за межі 
областей нижнього Дніпра, Південного Бугу і Дністра, і далі — на північ 
ми повинні припустити колонізацію слов’янську. Н а  південний захід у II ст. 
до нашої ери Карпатське підгір’я покриває германська (або кельтсько- 
германська) колонізація бастарнів; перед їхнім приходом, а також і після 
послаблення їх слов’янська колонізація могла поширюватися до Карпат, 
у басейнах верхнього Дністра, С яну й Вісли, прориваючись часами і далі 
на полудневий захід. Гірську ж  область Карпат займала група дрібних 
народів неясного, цілком імовірно, фракійського походження. Все це були 
народи тієї самої індоєвропейської сім’ї. Л иш е по лінії, що перерізала 
східноєвропейську рівнину з північного заходу на південний схід (точніше 
визначити її не можемо), границі слов’янської колонізації зустрічались 
із зовсім чужою — фінською колонізацією.

У  цьому трикутнику, котрий обмеж ується лінією Вісли на заході, 
Балтійським морем на півночі, на півдні займає області середнього Дніпра 
й Дністра, а на сході басейн Дніпра (крім, можливо, його великих східних 
приток), з  найбільшою правдоподібністю потрібно шукати слов’янсько- 
литовську територію перед розселенням. Литовська група займала її північну 
частину, у сусідстві з  Балтійським побережжям, і, мабуть, також  землі між 
Двіною й Німаном, слов’янська — решту простору від Карпатського підгір’я 
до Алаунської (Валдайської) височини та басейну Волги, поступово р оз
ширюючи свою територію в міру того, як посувались на захід і південний 
схід сусідні групи — іранці, фракійці, германці. Південно-східна, українська 
група племен уже тоді, перед розселенням, могла займати північну і пів
нічно-східну частину своєї пізнішої території, поширившись згодом лише 
на південь і захід.

Н а  вказаній території, у тісному сусідстві й спілкуванні, слов’янські 
племена прожили низку століть, досягнувши досить високого рівня куль
тури. К аж у про слов’янські племена, а не про єдине слов’янське плем’я, 
бо племінна диференціація — зачатки відмінностей у племінному складі, 
мові й укладі життя мали до певної міри проявлятися вже у цей період, хоча 
ми й не можемо стежити за  процесом цього відособлення. П ро  загальний 
рівень культури ми можемо судити за лінгвістичними даними (за  існуванням 
у окремих слов’янських племен спільних назв, що сягають часів їхнього 
спільного ж иття). Бачимо в них уже досить розвинуте рільництво, початки 
городництва й садівництва, доволі широке коло ремесел, обробку металів 
і т. д. Я кщ о потім, у період свого розселення, слов’яни зображуються своїми 
культурнішими сусідами як населення малокультурне, з  переважанням пас
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тушого й мисливського побуту, то це треба пояснити почасти надзвичайними 
умовами, в яких відбувалися ці міжнародні контакти (відомості стосуються 
передових кадрів руху, войовничих, що нехтували умовами господарювання 
й культури), почасти потрібно бачити тут тимчасовий занепад культури, 
вельми звичний у періоди пересування та експансії.

Розселення слов’ян мало розпочатись не пізніше III ст. нашої ери. З а  ру
хом германських племен мав слідувати рух слов’ян на захід. Послаблення 
іранських орд Чорном ор’я відкривало шлях на південь; гунський потік, 
що зруйнував останки іранської колонізації та погнав на захід готські пле
мена Ч орномор’я, остаточно відкрив ці землі для слов’янської колонізації.

Рух на південь східнослов’янських племен (південної, української групи) 
дає про себе знати появою у Чорном ор’ї згаданих уже антів. Н а  крайньому 
південному сході, у басейні Д ону й сусідстві А зовського моря, ми бачимо 
їх у середині V I ст., і в той самий час вони виступають на лівому березі 
нижнього Дністра, що становив тоді крайню межу їхнього розселення на з а 
ході1. У V II ст. відходять остаточно за  Дунай південні слов’яни (предки 
балканських племен), і східнослов’янська (українська) колонізація займає 
землі до північного берега Дунаю . Н а  заході відкрилися для неї, після руху 
слов’ян на захід і південний захід, прикарпатські землі й гірська область 
Карпат, що колонізувалася українським населенням, утім, лише поступово, 
протягом низки століть. У  другій половині V II ст. українська колонізація 
могла вже оволодіти своєю пізнішою територією, принаймні у головних 
рисах, оскільки етнографічні границі не встановилися, звісно, одразу міцно, 
Іу. 21 ха й серед українського населення могли довго залишатись острови 
чужорідного, найдавнішого, населення.

Пізніші колонізаційні пертурбації неодноразово вносили значні зміни 
в українське розселення, як воно склалося в цю добу. Н е  раз гнали вони 
з  цієї території українське населення на захід та північ з  менш захищених, 
відкритіших для всяких ударів східних і південних просторів.

Та серед усіх цих тисячолітніх змін і збурень воно вперто тримається 
своїх займанщин доби слов’янського розселення, за першої-ліпшої нагоди 
прагнучи повернути собі втрачене, і свої втрати, особливо на заході, у при
кордонних областях змішаної колонізації, винагороджує набагато більшими 
набутками на південному сході. IV> 21

Більш  детальні відомості про неї ми, однак, маємо лише пізніше, для 
X —X I ст. Найбільш е даних повідомляють етнографічні огляди й уваги, 
зібрані у вступній частині до найдавнішого київського літопису (т. зв.

1 Про них говорять Прокопій, Іордан, Феофілакт, Іоанн Ефеський, письменники 
VI і початку VII ст.
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Н естора); хоча їх укладено у другій половині X I ст., та вони даю ть вка
зівки стосовно більш ранніх колонізаційних відносин, до тих змін, які було 
спричинено у другій половині X  ст. рухом П еченізької орди. Н а  підставі 
цих оглядів та інших історичних дж ерел (т. зв. Географа Баварського, 
Константина П орфірородного та ін .), а також  археологічного й діалек
тологічного матеріалу, східнослов’янську колонізацію можна представити 
у такому вигляді: області верхнього Д ніпра та верхів’їв З а х . Двіни й Волги 
займаю ть племена північної групи — кривичі, дреговичі, радимичі, в ’ятичі, 
предки нинішніх білорусів та великорусів; вони поширюються послідов
но на схід, колонізуючи фінські землі, де згодом виростають справжні 
центри великоруського племені. П лемена південної (української) групи 
розташ овуються у басейні середнього та нижнього Дніпра, сягаючи на з а 
хід — в область Карпат, на схід — в область Дону. У центрі української 
колонізації на правому березі Дніпра, в околицях К иєва розташувалося 
плем’я п о л я н . У  кінці X  і в X I  ст. воно займає невеликий трикутник між 
ріками Дніпром, Ірпенем та Россю . М ож ливо, раніше, до печенізького 
натиску, область полян сягала далі на південь, за  Р ось, і тут у більш від
критих, безлісних просторах «чистого поля», яке дало їм ім’я, розселялися 
вони спершу, а тільки пізніше були відтиснуті у північний кут своєї території, 
лісисті й горбкуваті околиці Києва.

Ц ей  невеликий трикутник являє собою не лише географічний, а й іс
торичний центр українських племен; утім, не лише останніх, — упродовж 
цілого ряду століть він був політичним і культурним центром для всієї 
Східної Європи. Зв ідси , очевидно, поширилось ім’я «Русі» спеціально 
до землі полян, назва «русина» до полян, хоча з  утворенням Київської 
держави це ім’я прикладалося також, у ширшому розумінні, і до всієї цієї 
держави, і до всього східного слов’янства, що входило до складу «Руської», 
Київської держави. Щ оправда, редактор найдавнішого київського літопису 
дотримувався тієї думки, що це ім’я принесли до К иєва варяги (нормани), 
але це, за  всіма міркуваннями, був невдалий, псевдовчений його здогад; 
насправді ім’я Русі з в ’язане з  П олянською  землею й виступає на півдні 
набагато раніше, ніж гадали київські книжники.

У безпосередньому сусідстві з  полянами на заході жили д р е в л я н и . 
Л ітопис пояснює, що вони звалися так тому, що жили в лісах, але не вка
зує точніше меж їхньої колонізації. М абуть, вони жили в області Тетерева 
й Случі, до П ри п ’яті — на півночі та Д ніпра — на північному сході.

Східними сусідами полян, за Дніпром, були сіверян и , с івера, здається, 
найбільше з  українських племен: літопис говорить, що вони займали область 
Десни, Сейму і Сули.
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Я кі племена жили далі на південний схід, за побережжям Сули, літо
пис не каже. У  той час, коли він складався, побережжя Сули вже сильно 
запустіло під натиском тюркських орд, але раніше, до другої половини 
X  ст., слов’янська колонізація займала басейн Дону, сягаючи А зовського 
моря. П ро  це вельми виразно говорять арабські географи IX  і X  ст. — вони 
навіть називають Д он, а іноді й нижню Волгу, яку вважають частиною 
тієї ж  ріки, — «С лов’янською рікою». Тмуторокань на гирлі Кубані (над 
Керченською протокою), що залишалася у володінні київських князів у X  
й X I ст., у I X —X  ст. не являла собою такого острова, відокремленого 
тюркським морем, яким ми бачимо її у X I ст., а прилягала до української 
колонізації області Дону. А ле яке саме плем’я жило тут, як воно звалося, 
цього ми не можемо сказати.

Н а  нижньому Дніпрі сиділо спершу плем’я у л и ч ів  (або угличів), імовір
но, на його правому березі. Пізніше, мабуть, під натиском печенігів, у серед
ині X  ст., вони пересунулись далі на захід, в область Південного Бугу. Тоді 
ж  покинули вони й Чорноморське побережжя, літопис зберіг лише згадку 
про їхні поселення на чорноморському березі, так само, як і їхніх західних 
сусідів — т и в е р ц ів ,  що займали землі по Дністру й далі до Дунаю . П ід  
натиском тюркських орд ця українська колонізація, кінець кінцем, мала 
відступити на північ та північний захід, залишивши на Чорноморському 
побережжі та у степах лише слабкі рештки свої, відомі у X I I—X III ст. під 
іменами «бродників», «берладників».

Н а  північ від тиверців, на захід від древлян, жило плем’я д у л іб ів .  
Ц я старовинна племінна назва, як пояснюють замітки Початкового літо
пису, була витіснена згодом пізнішими іменами, — вочевидь, термінами 
політичними, що походили від політичних центрів, які виникли на території 
племені: волинян (від міста Волиня) та бужан (від м. Б узька). Границь 
розселення племені літопис не вказує, пояснюючи тільки, що воно жило 
по Бугу (Західном у).

Д алі на заході, у теперішній Галичині, зазвичай  вміщують плем’я 
хорватів, але існування такого племінного імені серед українських племен 
є дуже сумнівним: хоча воно у літописі один раз і названо між українськи
ми племенами, але ця згадка не особливо надійна, і ми, власне, не знаємо, 
до якого племені належала давня українська колонізація верхнього Дністра 
й Карпатських земель, — були то дуліби чи інше українське плем’я.

Ц я  початкова колонізація зазнає низки змін унаслідок руху тю рксько- 
фінських кочових орд, що були справжньою історичною виразкою україн
ського народу, гальмом його економічного й культурного розвитку, руйнів
ником його колонізації, п* 27хоча з  іншого боку, тисячолітня боротьба з  цими
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ордами становить безцінну заслугу українського народу перед європейською 
культурою, для якої він був опорою проти азіатських кочівників,11, 27 хоч 
би якою почесною була для українського населення ця тисячолітня бороть
ба з  ордами, які переважно не вийшли на захід із чорноморських степів 
і виснажили свої сили та енергію у цій боротьбі з  українським народом. 
117 Послѣдній принялъ на себя 'гк удары, которые иначе упали бы на з а 
падные народы, на ихъ культуру и благосостояніе.1,17

Гунська орда була передовим полком змішаного тюрксько-фінського 
потоку, який рухався за  нею. Повільно й довго, то затримуючись і по
слаблюючись, то прориваючись одразу, як виверження вулкана, лився цей 
потік серед безнастанних воєн з  осілим населенням та запеклої боротьби 
серед самих отих орд, в якій декотрі з  них безслідно зникають.

У період розселення українських племен проходять через чорноморські 
степи орди болгар та аварів. П о  їхніх слідах землі нижнього Д ону займають 
хозари, орда неясного етнографічного складу (мабуть, змішана, фінсько- 
тю ркська). Вона не мала руйнівного характеру інших кочових орд і навіть 
була корисним культурним чинником, стримуючи натиск тюркських орд 
Передньої А зії. Більш  тяжким для осілої колонізації Ч орном ор’я був рух 
мадяр (угрів), що перейшли через чорноморські степи у IX  ст. У  кінці 
цього століття їх витіснили, у свою чергу, печеніги, які прорвалися крізь 
хозарський оплот під натиском інших тюркських орд, що напирали на них 
зі сходу, — узів та кипчаків.

Тоді як попередні фінсько-тюркські орди переважно лише переходили 
через чорноморські степи на землі середнього та нижнього Дунаю , суто 
тю ркська міграція, розпочата печенігами, не виходила з  чорноморських 
степів і тому мала надзвичайно тяжкі наслідки для українського життя.

Печеніги (пацинаки — візантійських письменників, баджнак — араб
ських) прориваються з -за  Волги у 7 0 —80 -х  pp. IX  ст., а у 8 9 0 -х  вже 
з ’являються, по слідах мадяр, над нижнім Д унаєм  та, оволодівши чорно
морськими степами від Д ону до Дунаю , розташовують тут свої кочовища. 
Сусідство цієї багаточисельної, войовничої та хижої орди виявилося не
стерпним для осілого, хліборобського українського населення чорноморських 
степів, що вже відвикло від розбійницьких походів епохи розселення, коли 
воно само брало діяльну участь у набігах болгар та аварів. Воно починає 
відступати на північ і північний захід; деякі племена — як уличі й тиверці, 
зовсім зникають у цій міграції. У  другій половині X  ст. печеніги починають 
нападати й на землі середнього Подніпров’я, відкриті для їхніх нападів після 
відступу чорноморського населення. Околиці К иєва у кінці X  ст. зазнаю ть 
безперервних нападів. У  результаті — землі на південь від К иєва сильно
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спорожніли, і Володимир Великий змушений був зайнятися влаштуванням 
нової оборонної лінії по річках Стугні, О стрі й Трубежі, у найближчому 
сусідстві Києва, створюючи укріплені міста й населяючи їх колоністами 
з  інших земель.

Л иш е повний занепад Печенізької орди у другій чверті X I ст. зупинив 
цей відступ українського населення за лінію лісу, куди не досягали набіги 
кочівників.

П еченізька орда, розтрачуючи свої сили у війнах з  українським насе
ленням, одночасно витримувала натиск тюркських орд, які рухалися слідом 
за нею в Європу. Коли в 9 6 0 -х  рр. впала під ударами Святослава Х озарська 
орда, рух тюрків у чорноморські степи посилився. Попереду йшла орда узів 
(огузів), що звалася у київських літописах торками (себто тюрками). З а  нею 
рухалась набагато сильніша орда кипчаків, які звалися в наших літописах 
половцями або куманами. Н апад печенігів на Київ у 1036 р., що закінчився 
для них дуже невдало, був останньою конвульсією Печенізької орди: вона 
відступає за Дунай. Чорноморські степи на короткий час займають узи, 
але, маючи з фронту печенігів, а з  тилу половців, вони не були страшними 
ворогами для українських земель. П охід на них південних князів у 1060 р. 
остаточно зламав сили узів, і вони вслід за тим відступають також за Дунай. 
П ісля цього чорноморські степи від Уралу до Дунаю  перейшли у неподільне 
володіння половців більш ніж на півтора століття.

Ц я  дика й войовнича орда кочувала головним чином у донських степах, 
хоча зустрічаємо половецькі кочовища навіть на правому березі Дніпра, 
особливо пізніше (у  X I I —X III ст.). Вона закінчила процес витіснення 
української колонізації із степів Ч орном ор’я. Т ільки над морем, на вели
ких торгових шляхах, трималися поселення зі слов’янським чи змішаним 
населенням, як Тмуторокань, «Руський порт» біля гирла Дону, Олеш ш я 
на нижньому Дніпрі та інші, менш відомі. У степах і на Чорноморському 
побережжі ми зустрічаємо ватаги наших промисловиків і піратів, попере
дників пізніших козаків: бродників (від «бродити»), берладників (від міста 
Берладь біля нижнього Дунаю , що служило одним із збірних місць цих 
«бродяг»), галицьких риболовів на нижньому Дунаї. Друж ини їх досяга
ють іноді значних розмірів: напр., в одному випадку виступає загін з  6 0 0 0  
берладників; але в сумі — це лише жалюгідні залишки давньої української 
колонізації, витісненої тюрками з  Ч орном ор’я.

О бж ивш ись у чорноморських степах, половці у 8 0 -х  pp. X I  ст. дедалі 
частіше й частіше починають здійснювати набіги на землі, що лежать по се
редній течії Дніпра; у 1090-х  рр. їхні безперервні напади на околиці К иєва 
та Переяслава відтворюють найтяжчі часи печенізького натиску і знову
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руйнують колонізацію південної Київщини й Переяславщини, що відно
вилася було протягом короткого затишшя.

А ле ці страшні спустошення кінець кінцем викликають опір: з  ініціативи 
переяславського князя Володимира М ономаха південні князі об’єднаними 
силами здійснюють низку походів у глибину половецьких кочовищ. Ц і по
ходи у першій чверті X II ст. дійсно підірвали сили П оловецької орди й по
слабили її агресивність. А ле самі князі потім допомогли їй відновити свої 
напади, використовуючи половецькі орди у своїх міжусобицях як допоміжні 
загони. У  другій половині X II ст. половці знову починають часто нападати 
на землі Київського й Переяславського князівств, хоча ці напади й не мають 
колишньої інтенсивності.

Д ля оборони пограничних земель від половців і колонізації їх князі селили 
тут залишки печенігів, тюрків та інших племен, що добровільно переходили під 
владу князів України після того, як степами заволоділи половці. У  літописах 
це різноплемінне тюркське населення1, підвладне руським князям, носить 
спільну назву чорних клобуків (себто чорних шапок, — переклад тюркського 
імені каракалпаків). У  них намагалися вбачати предків пізніших козаків, але 
це помилковий погляд. П ід  час монгольського нашестя X III ст. тюркська 
колонізація Русі, безсумнівно, була захоплена цим новим вихором: вона по
вернулася зі степу, не встигнувши асимілюватися з  українським населенням 
і не залишивши ніяких значних слідів в українському етнічному типі.

«Історія України-Руси», т. І, розд. З і 4 (східнослов’янські племена 
до і по розселенню ), т. II, розд. 8 (степи в X I —X III ст.).

Грушевський М . Вступні уваги. Н аш  край перед великою слов’янською 
міграцією. Н еслов’янська степова людність IV —X  в. /  М . Грушевський / /  
Історія України-Руси. — Т . І: до початку X I віка. — Л ьвів: наклад Н ауко
вого товариства імені Ш евченка, 1898. — С . 1—91.

Грушевський М . С лов’янська колонізація нашої території /  М . Гру
шевський / /  Історія України-Руси. — Т . І: до початку X I віка. — Л ьвів: 
наклад Наукового товариства імені Ш евченка, 1898. — С . 9 2 —143.

Грушевський М . Культура і побут українсько-руських племен перед 
і по розселенню /  М . Грушевський /  /  Історія України-Руси. — Т . І: до 
початку X I віка. — Л ьвів: наклад Наукового товариства імені Ш евченка,
1898. -  С . 1 4 4 - 2 2 9 .

Грушевський М . С лов’янська колонізація українсько-руської території. 
В додатку: колонізаційні утрати X  в. (міграція печенігів) /  М . Грушев-

1 Серед нього були й половці з колін, розгромлених у внутрішніх війнах Половецької
Орди.
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ський / /  Історія України-Руси. — Т . І: до початку X I віка. — 2-е видання, 
розширене. — Л ьвів: Д рукарня Наукового товариства імені Ш евченка,
1904. -  С . 1 4 3 -2 1 1 .

Грушевський М . Культура і побут українсько-руських племен в часах і 
розселення по нім /  М . Грушевський / /  Історія України-Руси. — Т . І: до 
початку X I віка. — 2-е видання, розширене. — Львів: Д рукарня Наукового 
товариства імені Ш евченка, 1904. — С . 212—323.

Грушевський М . Степи /  М . Грушевський / /  Історія У країни-Ру
си. — Т . II: X I —X III вік. — 2-е видання, розширене. — Л ьвів: Друкарня 
Наукового товариства імені Ш евченка, 1903. — С . 5 0 3 —551.

Грушевский М . Киевская Русь. — Т . 1: Введенне. Территория и населе- 
ние в эпоху образования государства. — С П б.: Типография Императорского 
училища глухонемых, 1911. — 4 9 0  с.

Волков Ф . Антропологические особенности украинскою  народа /  
Ф . Волков /  /  Украинский народ в его прошлом и настоящем /  под ре- 
дакцией Ф . Волкова, М . Грушевского, М . Ковалевского, Ф . Корш а,
А . Кры мскою , М . Туган-Барановского, А . Ш ахматова. — Т . 2. — С П б .: 
Типография товарищества «Общественная П ольза», 1916. — С . 4 2 7 —454.

В олков Ф . Э тнограф ические особенности украинскою  народа /  
Ф . Волков /  /  Украинский народ в его прошлом и настоящем /  под ре- 
дакцией Ф . Волкова, М . Грушевского, М . Ковалевского, Ф . Корш а,
А . Кры мскою , М . Туган-Барановского, А . Ш ахматова. — Т . 2. — С П б .: 
Типография товарищества «Общественная П ольза», 1916. — С . 4 5 5 —647.
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III. КУЛЬТУРА И ПОБУТ

Я кщ о період розселення супроводжувався тимчасовим зниженням куль
турного рівня слов’янських, у тому числі й українських, племен, то століття 
по розселенні — V III, IX  і X , епоха початків державної організації, була, 
безсумнівно, часом їх вельми інтенсивного культурного розвитку. Д ані 
лінгвістики, що відіграють головну роль при дослідженні слов’янського 
побуту перед розселенням, для цього наступного часу можуть комбінува
тися з  тогочасним чи трохи пізнішим історичним матеріалом ( X I —X II ст.) 
й даними археологічними, почерпнутими із вмісту розкопок і знахідок, і в 
сумі ці дані змальовують нам досить ґрунтовний образ того культурно-по
бутового тла, на якому розвиваються суспільні і політичні відносини у період 
сформування Київської держави ( I X —X  ст.).

Загальний культурний рівень наших племен у цей час стоїть уже досить 
високо. Рільництво, початки якого сягають іще часів спільноарійських, ви
ступає тепер у них уже в повному розвитку, як головна частина господарства. 
Навіть у найменш культурних землях, як, напр., у деревлян, хліборобство 
є звичайним заняттям; у поганських могилах деревлян і сіверян знаходили 
серпи й зерна декількох різновидів хліба. П ам ’ятки X I ст. дають уже дуже 
великий асортимент хлібних і городніх рослин (пшениця, овес, жито, ячмінний 
солод, просо, горох, мак, льон — для волокна й олії), так само як і рільничих 
знарядь. Існувало збирання сіна, городництво і садівництво. Скотарство, 
мисливство, рибальство, хоча й вельми розвинуті, як засоби прогодування 
відходять дедалі більше на другий план. М исливство головною метою має 
добування цінного хутра або стає розвагою вищих класів. Розводять свійську 
птицю — явище дуже пізньої культури; у menu княжого агента часів Ярослава 
(першої половини X I ст.) курка є такою ж  звичайною стравою, як хліб і каша.

У лісистій смузі, з  її піщаним, малородючим ґрунтом, було дуже розви
нуто і мало велике значення у господарстві бджільництво, у формі бортництва 
(борти — дерева з  видовбаними для бджіл дуплами; набагато рідше зустрі
чаються вказівки на пасічництво, себто розведення бджіл у вуликах). «М ед 
і хутра», «хутра, віск, мед і риба» — це головні продукти земель Київської 
держави X  ст., предмети їхнього багатства: ними населення дає данину уряду 
й торгує з  сусідніми землями. М ед широко застосовувався й у домашньому 
побуті, особливо у вигляді хмільного напою, однаково у нижчих та вищих 
класів. Н авіть жебракам Володимир у літописній розповіді посилає мед.

З  ремесел і взагалі форм обробної промисловості у повному розвитку 
бачимо обробку шкіри й волокна, дерева, глини й металу — теслярство, 
гончарство, ковальство. У  глухій Деревлянській землі археологічні дослі
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дження не лише виявили сліди обробки заліза, а й змушують припускати 
видобуток його на місці з  болотної руди. Взагалі металічні вироби із заліза, 
міді й бронзи, срібла, рідше — золота вельми часто зустрічаються в укра
їнських могилах з  часів слов’янської колонізації (особливо в землі полян 
та сіверян); здебільшого вони вийшли з рук місцевих ремісників — навіть 
деякі вироби більш художньої, ювелірної техніки.

їж а цього часу також  вийшла вже із стадії примітивної невигадливості 
дикуна. Х ліб, каша, варені овочі й м ’ясо (мабуть, у більшій кількості, ніж 
тепер) були їжею народу. Х ліб  замішували на дріж дж ах і пекли в печі; 
м ’ясо здебільшого їли варене. Найпоширенішим напоєм був мед; у велико
му вжитку були також пиво і квас; вино було рідкістю. їж у вищих класів 
характеризує такса для утримання княжих агентів X I століття: агент («вір 
ник») одержує від обивателів для себе й свого слуги щоденно хліб, пшоно 
й горох на кашу, сир, двійко курей, дрібок («головажень») солі; теля й відро 
солоду на пиво на тиждень; у пісні дні замість м ’яса — рибу.

О дяг вирізнявся ще більшою простотою; назви його ще дуже мало 
спеціалізовані. Й ого складали сорочка, штани, свита, у багатих поверх її — 
плащ; на ногах — різновид плетених панчіх і шкіряні чоботи, або поршні; 
на голові — шкіряна або плетена шапка. Предметом вишуканості слугували 
парчеві матерії візантійської і східної роботи, дорогі хутра й золоті при
краси (ланцю жки, медальйони, сережки, скроневі підвіски). У  небагатих 
класів були у широкому вжитку прикраси із срібла, часто низькопробного 
(шийні обручі, браслети, персні, скроневі підвіски і т. ін.), а також привезені 
зі Сходу скляні прикраси.

Багатші будинки облаштовувалися високими, у вигляді двох поверхів; 
кімнати були опалювані й холодні. Ж итло оточували господарські будівлі 
й комори. Усе це робилося з  дерева (а у степових місцевостях, мабуть, як і 
тепер, — з обмазаного глиною плетива)1. Усі кам’яні будівлі — пізнішого, 
чужого походження, і термінологія її складається із запозичених грецьких 
та німецьких слів.

У сфері психофізичній, у характері слов’ян узагалі та українських племен 
зокрема, чужоземні відомості відзначають, з  одного боку, добродушність 
і привітність, з  іншого — войовничість, волелюбність і відсутність солідар
ності та громадської дисципліни. Привітність і гостинність русі, як і взагалі 
слов’ян, були загальновідомі, так само, як і суворість сімейних відносин — 
вірність слов’янських дружин2.

1 Такі глиняні оселі тут існували ще до епохи слов’янського розселення, на межі 
кам’яної і металічної культури (т. зв. домікенська культура).

2 п’34 Свідоцтва візантійців — Прокопія, Маврикія и арабів — Ібн Даста, Ібн Якуба.11,34
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Привітності й щирості, відзначеним ще Прокопієм, відповідали риси 
вдачі, поетичної, веселої, охочої до розваг. П існя й музика були нероз
лучними товаришами усіх видатних моментів життя наших предків. «С ъ 
плясаніемъ, гуденіемъ и плесканіемъ» справлялися весілля. «Долгими 
пѣснями» прощається з  життям русинка в описаному Ібн Ф адланом по
хороні руського купця. «И грищ а межю селы», на них ігри й танці та «вся 
б^совскы я п’Ѣсни» були загальнопоширеною приналежністю народного 
побуту.

Такою ж  неодмінною ознакою будь-якого свята було бенкетування. 
«Руси есть веселіе пити, не можемъ безъ того жити», — такий афоризм 
вкладає київський книжник X I ст. в уста Володимира Великого; його 
справджували веселі Володимирові бенкети, де меди лилися ріками. П о 
ганські церемонії не обходилися без пиятики; «через рік після смерті не
біжчика, — розповідає арабське джерело IX  ст., — беруть дзбанів двадцять 
меду, несуть на могилу, там збираються родичі, їдять і п ’ють». Ц е  ритуальне 
бенкетування перенесено було потім і на християнські свята.

Загалом , усіма цими рисами визначається вдача м ’яка, весела, забарв
лена поезією. Х арактеристика полян, подана найдавнішим літописом, — 
«обычай имяху тихъ и кротокъ», — знаходить собі підтвердження і в інших 
звістках. А ле цієї «сумирності», звичайно, не потрібно перебільшувати. 
Розбійницькі походи Русі I X —X  ст. супроводжую ться зовсім іншими 
відгуками про її характер. «Вони відважні й сміливі: напавши на чужий 
народ, не відступають, аж  поки знищ ать його зовсім»; «народ жорстокий 
і немилосердний, без тіні жалю до людей», — так характеризуються вій
ськові дружини Русі у сучасних їм арабських і грецьких письменників, і ніяк 
не можна відносити ці характеристики виключно до варязьких контингентів 
руських дружин.

Релігійний світогляд дохристиянських часів мав у своїй основі культ при
роди, у досить примітивній, слабо розробленій формі. Русько-слов’янська 
міфологія взагалі досить бліда й неясна, не лише внаслідок нестачі відо
мостей, а й унаслідок власної бідності: судячи з усього, слов’янське плем’я 
не мало особливої схильності до релігійної творчості.

Найраніше джерело — Прокопій говорить про «слов’ян» і «антів», себто 
про племена південнослов’янської та української групи, що вони шанували 
одного бога, володаря всесвіту, котрий виявляв себе у метеорологічних 
явищах, і поруч із ним другорядні божества та різні надприродні істоти, 
кажучи нашою мовою. У пізніших згадках пам’яток до первісного головно
го бога найближче підходить Перун, бог грому (від п ь р а т и  — ураж ати); 
але це вже разом з  тим і спеціалізація початкового загального поняття, як і
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Д аж дьбог-Х орс — божество сонця1, Сварожич — вогонь і т. д. Безсум нів
но, що в цьому напрямку від «єдиного» бога неба і світла до спеціальних, 
натуралістичних божеств ішов розвиток міфологічних ідей. Паралельних 
божеств — представників світлих і темних сил ми не бачимо: скільки-не
будь визначеного дуалізму у релігійному світогляді українських, як і взагалі 
слов’янських, племен не помітно.

Головні божества мають певні риси індивідуалізації; літописний опис 
ідола Перуна, поставленого в Києві, або розповідь Ібн Ф адлана про лю ди
ноподібних ідолів руських божеств указують й на початки антропоморфізму. 
А ле це були лише слабкі початки, й індивідуальність слов’янських богів 
виступає ще дуже слабо; ми не знаходимо надійних вказівок на генеалогію 
богів; цікавий також щодо цього факт — відсутність богинь в українській 
і взагалі слов’янській міфології2.

Затим  уся довколишня природа — води, ліси, болота — в очах мешканця 
була населена різними таємничими істотами, що викликали до себе страх 
і пошанування. Нинішній українець, особливо у глухіших місцевостях, зб е
рігає ще цілком ці уявлення про русалок, водяників, лісовиків чи полісунів 
та різні роди «дідьків» — хатніх, болотяних, лісових і т. ін.

Прихильність вищих і нижчих божеств предок нинішнього українця, 
як і всі інші народи, здобував молитвами й жертвами. А рабське джерело 
IX  ст. повідомляє нам одну таку молитву: під час жнив, каже він, вони 
беруть корець проса, піднімають до неба й говорять: «Бож е, що даєш  
нам споживок, обдаруй нас ним і тепер». Предметами жертвоприношень 
є, головним чином, різновиди їжі; літописна оповідь про людську жертву 
П еруну у Києві досить сумнівна.

Д ля молитов і жертвоприношень, взагалі для культу, слугували ті місця, 
де людина особливо живо відчувала віяння таємничої сили, що просякала 
природу у її уявленнях і, власне, була предметом обожнювання. У наведе
ній арабській розповіді наш предок X  ст. молиться небу; тубільні пам’ятки 
X I ст. говорять про молитви й жертвоприношення в лісі, біля річок, ручаїв 
і боліт. М ісцями існували людиноподібні ідоли; але про існування храмів 
ми не маємо ніяких вірогідних відомостей. їх, очевидно, й не було, як не було 
й спеціальних жерців: громадські жертви приносив князь або представники 
громади, бояри й старці; від себе і від своєї родини молитви й жертви при

1 Ці два імені — Даждьбог і Хоре фігурують як два окремі божества; чи це помилка 
пізнішого книжника, чи сонячне божество справді спеціалізувалося у два окремих уяв
лення, важко сказати категорично.

2 Різні Весни, Лади, Морани, Живи і т. ін. спираються почасти на непорозуміннях, 
почасти на відомостях ненадійних чи й зовсім апокрифічних.
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носив кожний глава сім’ї. Ц е  й цілком зрозуміло за  слаборозвинутих форм 
релігії й культу. Були, втім, люди, які вважали себе спеціалістами у всіля
ких релігійних питаннях, це — волхви-знахарі, «відуни», предки пізніших 
чарівників і відьом. Вони знали, як вплинути на таємничі сили природи, 
здобути їхню прихильність і відвернути біду. П роте і самі вони не вільні від 
впливу цих сил. Д оля однаково тяж ить над усіма. Уявлення про неї існувало 
дуже чітке — про нього говорить ще Прокопій, а великий поет X I ст. Боян 
висловив його в афоризмі:

ни хытру, ни горазду, 
ни птичю горазду 
суда божія не минути...

Уявлення про загробне життя померлих й самостійне існування душі 
незалежно від тіла виступають цілком визначено. Вони знаходять вираз 
у поховальному ритуалі, у культі предків, у віруваннях про перехід душі 
по смерті у нові істоти, можливість її появи серед живих і т. ін.

Ібн Ф адлан  детально описав обряд поховання багатого руського купця, 
який він бачив у 9 2 2  р. (мабуть, в Ітілі, над Волгою): після попередніх це
ремоній спалюють цього купця в його човні, у багатій обстановці, з  однією 
з  наложниць. Ц я  розповідь близько відповідає ритуалові X  ст., виявленому 
розкопками в околицях Чернігова. Спалення небіжчиків взагалі було дуже 
поширене на лівому березі Дніпра; у X  ст. воно, мабуть, панувало тут у д е 
яких областях. У землі полян і деревлян, навпаки, частіше ховали покійників 
у землі, разом із предметами озброєння або господарства.

В ідом ості про культ предків  узагалі бідні; у ш ануванні «роду» 
й «рожаниці» ми, можливо, маємо цей культ, але про нього нам відомо 
дуж е мало. Ц ікаво , що домові духи, «дідьки», спершу — духи пред
ків, небіжчиків, пізніше, зміш авш ись із нижчими божествами природи, 
стають у народному уявленні, під впливом християнства, духами злими, 
аналогічними «бісам».

Ф орм и сімейного союзу, наскільки можемо проникнути в минуле укра
їнських племен, є вже вельми виробленими. Спорідненість по дружині, 
яка слабо визначалася у спільноарійську епоху, набуває повного значення 
у період спільнослов’янський: безсумнівно, дружина вже не розриває своїх 
відносин зі своїм родом, вступаючи у рід чоловіка. Старі форми умикання 
(викрадення) і купівлі перейшли у суто ритуальні, церемоніальні обряди, і в 
такому значенні вони існували поряд у різних українських племен1. Звичай  
спалювання дружини як одного з  предметів власності небіжчика перейшов

1 Судячи з описів літописця, форма умикання існувала у деревлян та сіверян, форма 
купівлі за «віно» (власне — ціна) — у полян.
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уже в добровільний доказ кохання й вірності чоловікові. Він практикувався 
ще у X  ст., хоча навряд чи був явищем загальним.

Ц е й  зви ч ай  д уж е  вплинув на реп утац ію  н езви ч ай н о ї в ірності 
слов’янських дружин; але й у дійсності сімейні стосунки у слов’ян узагалі 
та в українських племен зокрема виправдовували цю репутацію. Н авп а
ки, чоловікові надавалася більша свобода статевих стосунків; конкубінат 
та багатошлюбність, як і нескладне розлучення, залишилися звичайними 
явищами навіть і після поширення християнства.

Основою суспільних відносин найдавніший київський літопис подає 
«рід». Ц е  слово в ньому означає, однак, не рід у власному розумінні, 
а сім’ю1, і сім’я, безсумнівно, й була основною формою суспільної організації 
наших племен того часу. Т ільки це була сім’я ширша й складніша за  ниніш
ню, що складається лише з  батьків і малолітніх дітей. Із слов’янських народів 
така архаїчна сім’я найбільше збереглася у сербів, у вигляді їхньої «задруги». 
У  гірських округах Галичини та Угорської Русі збереглися місцями великі 
сім’ї, подібні до «задруги» (але менш багатолюдні, які досягають, щонай
більше, 23-ти душ); вони володіють нероздільним майном під керівництвом 
«ґазди» або «завідці», котрим буває найчастіше (але не виключно) стар
ший у родині. В інших місцевостях України такі сім’ї дуже рідкісні тепер, 
але у X V III  ст. зустрічалися набагато частіше. Крім того, відомі форми, 
що розвинулися із цієї давньої складної сім’ї; в їхній основі лежить кровний 
з в ’язок родини, але він не виключає участі чужородців, і форми, спершу 
родові, в них переходять поступово в організації економічні, причому по
чаткова спільність майна відступала дедалі більше й більше перед майном 
індивідуальним, роздільним. Такими були т. зв. «дворища», «сябрівства»; 
«хутір» Л івобережної України також  був спочатку не чим іншим, як тим 
же «дворищем».

Н і «дворище», ні «ґаздівство», так само, як і задруга, не виростають 
до розмірів цілого села. Кровний та економічний з в ’язок тримається лише 
до певної межі, і з  початкового «роду» із плином часу виокремлюються 
нові, самостійні. Село — це вже група родів-дворищ. Первісний кровний 
з в ’язок часто залишався у пам’яті довго й полишав слід у патронімічних 
назвах (такі назви сіл дуже поширені на українській території); але зв ’язок 
цей всередині села вже набагато слабший, ніж усередині «дворища». Селом 
править уже не старійшина, а сходка «старців». Ц е  вже не рід, а громада. 
Так слід уявляти собі сільську громаду «Руської правди» — «вервь».

Спершу певна родова традиція (ослаблена, звісно) мала лежати і в 
основі племінної організації: популярні патронімічні форми племінних назв,

1 В інших випадках це слово вживається у значенні покоління, а також народу.
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що надавалися навіть назвам географічного чи політичного характеру, з а 
лишилися відлунням цього1. А ле для IX —X  ст. це був лише невиразний 
відгомін минулого; слідів більш широких родових організацій у наших 
пам’ятках ми вже не бачимо. Описуючи розселення українських племен 
у X —X I ст., київський книжник з усією виразністю, на яку він був здатен, 
пояснює, що групування по племенах було етнографічним: племена відріз
нялись етнографічними особливостями, мали свої «обычаи, законы отецъ 
своихъ и преданія», свій «норов». Археологічні, а почасти й діалектологічні, 
дані певною мірою підтверджують погляд київського літописця, хоча й нема 
потреби ці племінні відмінності подавати як дуже значні.

Територіальний, а не родовий принцип лежить і в основі подальшого 
розвитку суспільних відносин. Вихідним пунктом суспільної організації 
є місто, система міст.

Колонізаційні та суспільні умови робили необхідним для групи сіл 
облаштування спільного сховища від ворога; «го£од», тобто обгороджене, 
укріплене місце відповідало передусім цій меті. Й ого будівництво й утри
мання створювали певний з в ’язок між селами, що його облаштовували, — 
зв ’язок суто територіальний. П оряд із цим виникали поступово нові зв ’язки: 
спільна оборона проти ворога, охорона громадського спокою, переслідування 
його порушників.

Спеціальні географічні умови, вигоди сполучення і т. ін., висуваючи 
окремі міста із групи сусідніх, робили їх центрами ширших округів і надавали 
їхнім громадам переважний вплив у різного роду справах. Такий центр ставав 
«городом» par excellence [за означенням] для сусідніх, останні ж  ставали 
його «пригородами» й підкорялися його гегемонії: «что ж е стар ійш ин  
(себто громадяни «города») сдумаютъ, на томже пригороди стануть». 
Із зовнішнього боку виникнення такого центру давалося взнаки і в тому, 
що населення групи округів, що тягнулися до центрального міста, приймало 
часто його ім’я, і це останнє витісняло стару племінну назву. Так з ’явилися 
волиняни, бужани й чернляни на території дулібів; чернігівці, переяславці 
й новгородці на території сіверян і т. ін.

Ц і системи міст були надзвичайно важливим фактором у подальшо
му розвитку політичних і суспільних відносин серед українських племен. 
Розвивалися вони не в усіх племен однаково, залеж но від більш або менш 
інтенсивної культури, від більшого чи меншого розвитку самого міського 
життя. Тоді як у полян, сіверян, дулібів міське життя було сильно розвинуте 
і вже у найбільш ранній час міські організації займають у них місце старих 
племінних відносин, — у деревлян, радимичів, в ’ятичів не розвинулись великі

1 Такий же сенс має вживання слова «рід» у значенні племені, народу і т. ін.
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міські центри, ці землі довше зберігають початковий аморфний племінний 
лад, й самі племінні імена живуть довше.

Етнографічне племінне групування комбінувалося, таким чином, з  тери
торіальним. Племінна диференціація лежала, безсумнівно, в основі пізніших 
політичних відносин, але на цій початковій основі нові комбінації створювало 
місто, тобто принцип територіальний. Із давніх географічно-етнографічних 
територій — земель формуються нові території — «волості»1. Території 
племен зі слабко розвинутим міським життям, без сильних міських центрів, 
притягуються чужоплемінними центрами: деревляни — Києвом, радимичі 
й в ’ятичі — Черніговом. З  другого боку, сильний розвиток міських центрів 
призводить до розпаду племінної території на кілька князівств-земель: так 
Сіверщина ділиться на землі Чернігівську й Переяславську, у землі дулібів 
з ’являються землі Володимирська, Червенська, Белзька і т. ін.

Щ о  стосується початкових форм управління у цих племінних і міських 
організаціях, то про це ми маємо дуже мало прямих вказівок. Прокопій 
і М аврикій говорять про слов’ян і антів, що вони не знають монархічного 
правління, живуть у племінній роздробленості і різного роду справи вирішує 
воля народу. Змальовуючи київські порядки перед утворенням пізнішої дер
жави, автор найдавнішого київського літопису подає, що справи вирішувала 
тоді нарада полян, себто те, що зветься згодом вічем, народні збори. В історії 
про повстання деревлян у середині X  ст. хоча й згадуються деревлянські 
князі, з  компліментом, що вони «добрі» й «роспасли древлянскую землю», 
але вирішують найважливіші питання все-таки самі деревляни. Очевидно, 
що й у тих племінних і міських організаціях, де існували князі-старійшини, 
головну роль відігравала все ж  нарада «старців» або «кращих людей», себто 
старійшин найбільш сильних і впливових родів. А ле місцями князів могло 
й зовсім не бути, й правили громадою у такому випадку самі «старці», рада 
старійшин.

М и не знаємо, чи виробилася де-небудь на українській території, крім 
Києва, більш сильна князівська влада, і не можемо, внаслідок цього, ска
зати, чи досягли ті політичні організації, на які вказую ть нам такі імена, 
як волиняни, лучани і т. д., значної внутрішньої сили й концентрації, перш 
ніж увійшли вони до сфери впливу князівсько-дружинного устрою К иїв
ської держави.

Б ез  сумніву, на зміцнення з в ’язків міста з  пригородами, на перехід цих 
з в ’язків у справжню залежність пригородів від міста, яку ми спостерігає
мо пізніше, князівсько-дружинний устрій вплинув дуже сильно, і ми вже 
на перших сторінках київських пам’яток бачимо міські відносини такими,

1 Волость — «власть», територія й адміністративна залежність.
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якими вони склалися уже в період розвитку цього нового політичного чин
ника. Б ез  нього гегемонія міста над пригородами навряд чи була б дуже 
відчутною. Цілком реальною ця залежність стала лише тоді, коли в «городі» 
сів князь або його намісник, з  більшим чи меншим загоном дружини, для 
підтримання свого престижу.

А ле й цей князівсько-дружинний елемент сам був продуктом розвитку 
міського життя, тих самих умов, які пожвавлювали це життя.

Детальніше — «Історія України-Руси», т. І, розд. 6  і початок 7.

Грушевський М . Культура і побут українсько-руських племен перед 
і по розселенню /  М . Грушевський / /  Історія України-Руси. — Т . І: до 
початку X I віка. — Л ьвів: наклад Наукового товариства імені Ш евченка,
1898. -  С . 1 4 4 - 2 2 9 .

Грушевський М . Культура і побут українсько-руських племен в часах 
розселення і по нім /  М . Грушевський / /  Історія України-Руси. — Т . І: до 
початку X I віка. — 2-е видання, розширене. — Л ьвів: Д рукарня Наукового 
товариства імені Ш евченка, 1904. — С . 212—325.

Грушевський М . П очатки Руської держави /  М . Грушевський /  /  
Історія України-Руси. — Т . І: до початку X I віка. — 2-е видання, розш и
рене. — Л ьвів: Д рукарня Наукового товариства імені Ш евченка, 1904. — 
С . 3 2 6 - 3 3 8 .

Грушевский М . Киевская Русь. — Т . 1: Введение. Территория и населе- 
ние в эпоху образования государства. — С П б.: Типография Императорского 
училища глухонемых, 1911. — 4 9 0  с.

Грушевський М . Л ю дність і її суспільний побут /  М . Грушевський /  /  
Історія України-Руси. — Т . І: до початку X I віка. — 3-є видання, доповне
не. — К .: Друкарня першої спілки, 1913. — С . 3 0 6 —365.

Грушевський М . П очатки Руської держави /  М . Грушевський /  /  
Історія України-Руси. — Т . І: до початку X I віка. — 3-є видання, доповне
не. — К .: Д рукарня першої спілки, 1913. — С . 3 6 6 —378.
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IV. ТОРГОВЕЛЬНІ ЗНОСИНИ;
ПОЧАТОК ДЕРЖАВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ;

ЛІТОПИСНА ТРАДИЦІЯ 
ПРО ПОЧАТОК КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Зносини, торгівля як і в історії інших народів, так і в історії українських 
племен були вельми важливими факторами культурного і суспільного р о з
витку державної організації.

Сліди торгових шляхів, обміну й торгівлі на українській території м оже
мо простежити до епохи ранньої металічної або навіть неолітичної культури. 
Торгові зносини, красномовними доказами яких служать чужоземні мушлі 
й різні скляні, глиняні й металічні вироби, таким чином, зав ’язалися тут 
ще задовго до слов’янського розселення. М ідна й бронзова фабрикація вся 
спиралася на ввіз із-за  кордону; залізні вироби й залізо також, безсумнівно, 
значною мірою ввозились, оскільки свого заліза, звісно, не вистачало на всі 
потреби. Ф орм и й мотиви виробів т. зв. домікенської культури вказую ть 
досить виразно на чужоземне походження і ще виразніше — утвори т. зв. 
скитської та готської доби, і т. д.

Уже в ці часи можна із цілковитою певністю вказати головні напрямки 
зносин, які потім, з  деякими змінами, продовжували існувати і в період 
слов’янської колонізації — південний, східний і західний шляхи.

Південний шлях, що виходив з  фінікійських, карійських, пізніше — 
грецьких факторій і колоній Чорноморського побережжя, залишив доку
ментальні сліди у вигляді грецьких металічних і керамічних виробів та монет; 
ці сліди йдуть у глибину середнього Подніпров’я, а сфера впливу цих зносин 
ішла ще далі на північ.

У чорноморських степах південний шлях зустрічався зі східним: іран
ська колонізація степів слугувала живим мостом, що пов’язував ці степи 
з  П ередньою  А зією . Я кщ о я скажу, що слова «курка», «чобіт», «топір», 
безсумнівно, іранського походження, то це дасть уявлення про те, якими 
різноманітними були культурні запозичення, що проникали цим шляхом 
зі сходу. Археологія дає також численні вказівки на зносини зі сходом. 
Я кщ о навіть залишимо осторонь такі сліди, як мушлі cyprea moneta неолі
тичних могил України (мушлі ці водяться у Червоному морі та в Індійсько
му океані) або предмети т. зв. домікенської культури (оскільки не можна 
з  упевненістю сказати, чи приходили вони на Україну з  Чорноморського 
побережжя, чи з  П ередньої А зії), то з  цілковитою певністю можемо вка
зати на т. зв. скіфський тип у металічних виробах (особливо бронзових): 
заходячи в район середнього П одніпров’я, він, з  іншого боку, глибоко про
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никає до Передньої та Центральної А зії та слугує незаперечним доказом 
широкого обміну, що захоплював своїми культурними впливами, між іншим, 
і околиці слов’янської прабатьківщини. Пізніший, т. зв. меровінзький, або 
готський, стиль в ювелірних виробах, представлений скарбами на всьому 
просторі від Західної Європи до Передньої та Ц ентральної А зії, є доказом 
обміну, що тривав і в період слов’янського розселення. Д ля пізнішого часу 
ми маємо вже рясні письмові та нумізматичні вказівки у тому ж  сенсі.

Із заходу культурні впливи йшли спочатку від кельтів, пізніше від рим
лян, безпосередньо або за посередництвом германських племен. Латинські 
й кельтські назви у великій кількості зустрічаються у спільнослов’янському 
запасі культурних слів; германські запозичення, які нещодавно привернули 
до себе особливу увагу, — також. Археологія дає докази широких зносин 
із заходом та полудневим заходом в епоху перед слов’янським розселенням 
у вигляді надзвичайно численних знахідок римських монет — переважно 
срібної монети кінця І, потім II і III ст. по Р . X .; особливо частими й багатими 
є такі знахідки у середньому П одніпров’ї (по обох берегах Д ніпра), а також 
на Волині та в області Дністра. Торгові зносини приносили цю римську мо
нету з  заходу, з  Чорномор’я та з  балканських провінцій. Колонізаційні пере
міщення II—III ст., очевидно, не зупинили цих зносин, і тільки у IV —V  ст. 
вони слабшають: монети цього часу зустрічаються лише зрідка.

Українські племена, розселившись у новій території, оволоділи й цими 
одвічними торговими шляхами. Дані IX —X  ст. дають нам досить повний 
огляд торгових зносин, як вони розвинулись уже в руках наших племен.

Перш ою торговою артерією у цей період виступає, як зве її київський 
літописець, «путь из варяг в грекы», — Дніпро. Відомий з іменем К онстан
тина Порфірородного візантійський трактат «П ро управління державою» 
(середини X  ст.) дає опис купецьких караванів, які щорічно споряджалися 
з  К иєва до Константинополя: мешканці лісових придніпровських областей 
будують узимку човни і з  першою водою спускають їх у Київ та інші торгові 
міста, де продають руським купцям. Ц і останні з  різних торгових пунктів 
системи Дніпра і сусідніх — з  Н овгорода, Смоленська, Лю беча, Ч ерн і
гова, Вишгорода та ін. з ’їж дж аю ться потім зі своїми товарами до Києва. 
У  цьому останньому, поки споряджалися судна і стягалися з  різних місць 
купці й товари, можна уявити величезний ярмарок, на якому зводились 
рахунки, перепродувалися товари, встановлювалися ціни. У  червні кара
вани вирушають з  Києва; останній збірний пункт — під Витичевом, нижче 
К иєва, де збираються всі судна, щоб плисти одним великим озброєним 
караваном далі: у цей час чорноморські степи були в руках печенігів, і тре
ба було озброєною рукою охороняти від них каравани, особливо у певних
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місцях. Вийшовши у Чорне море, судна пливли більш небезпечною дорогою 
уздовж  його берега до Константинополя, який у X  ст. був головним ринком 
на цьому «грецькому» шляху.

П еред слов’янським розселенням цю роль відігравала О львія, біля 
дніпровського лиману. Потім, з  її занепадом, значення перейшло до поду- 
найських (до їхнього занепаду) і ще більше до кримських міст; перше місце 
серед останніх займав Херсонес (Корсунь київських пам’яток), що залишив 
по собі помітну традицію у Східній Європі (різні «корсунські» предмети 
у давніх церковних та інших зібраннях). П ізніш е українські племена, мина
ючи цих посередників, увійшли у безпосередні зносини з  Константинополем. 
Безсумнівно, воєнні походи Русі на Чорному морі, відомі нам від початку 
IX  ст., мали велике значення в цьому розумінні, розширивши торгові зн о
сини, вторувавши шлях руським купцям і надавши їм вигідні умови торгівлі. 
У  IX —X  ст. Русь панувала на Чорному морі. Арабський географ М асуді, 
котрий писав у другій чверті X  ст., пояснює, що Чорне море зветься мо
рем Руським «тому, що, крім Русі, ніхто на ньому не плаває». Зв існо, тут 
є перебільшення, але, без сумніву, ім’я Руського моря для Чорного було 
справді вельми популярне у X —X I і навіть X II ст.

Н а  початку X  ст. заморська торгівля з  Константинополем була вже дуже 
значною. Купців з  Русі там бувало по кількасот, рахуючи слуг. Вони при
ходили, очевидно, з  весняними караванами й залишалися в Константинополі 
місяцями: залишатися на триваліший час їм не дозволяв візантійський уряд, 
який руська колонія взагалі дуже обтяжувала, й він оточував її усілякими 
утисками поліцейського характеру, побоюючись, щоб під іменем купців 
не проникали до Константинополя різні воєнні авантюристи.

Н а  торгівлю з  більш віддаленими краями може вказувати звістка 
жидівського мандрівника X II ст. Веніаміна з  Тудели, який бачив руських 
купців в Александрії. З  іншого боку, торгівля з  Константинополем не з а 
перечувала також торгівлі з  по дунайськими й кримськими містами; з  ними 
велися жваві зносини, й після того як тюркські орди остаточно відтіснили 
слов’янську колонізацію від Чорноморського побережжя, зносини з К он
стантинополем мусили ослабнути, а кримські ринки набули тим більшого 
значення (у  X I I—X III ст.).

Предмети південної торгівлі можна встановити досить точно: із грець
ких міст ішли фабрикати — «паволоки» (шовкові візерунчасті тканини), 
парча та інші дорогі матерії, витвори грецького ювелірного мистецтва 
(«всяко узорочье»), скляні вироби, прянощі, вино й південні фрукти. Усе 
це ввозилося для продажу у північні й західні землі і для власного ужитку: 
в українських знахідках зустрічаємо дуже часто візантійські фабрикати,
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особливо вироби з золота й коштовного каміння, емальовані й філігранні 
прикраси, візерунчасті шовкові й золототкані матерії. Вплив візантійських 
художніх виробів на тубільну, особливо київську, промисловість, що поси
лено наслідувала їх у X I —X II ст., також свідчить, якими розповсюдженими 
були та як цінувалися ці візантійські вироби. Натомість руські купці пропо
нували грекам коштовні хутра, невільників, віск. Усе це здобувалося князями 
та їхньою дружиною у вигляді здобичі чи данини з  підвладних племен або 
вимінювалося й купувалося на ярмарках від скупників та мандрівних міняйл.

Система Дніпра, що збирала з  усіх кінців сирі витвори для вивозу 
до Візантії, навзамін розповсю дж увала візантійські товари не лише в зем 
лях Руської держави, а й за  межі її. В очах киянина X I ст. дніпровський 
шлях був насамперед дорогою з Візантії до варягів, у північноскандинав- 
ські й північнонімецькі землі. Д орога ця поділяється на два розгалуження: 
одне йшло з верхнього Д ніпра двінськими притоками через озеро Ільмень, 
Л адозьке й Н еву у Балтійське море; друге виводило у те саме море З а х . 
Двіною . Київський літописець має на увазі перше розгалуження: воно 
довше, але на ньому леж ав головний етап руської північної торгівлі — 
Н овгород, тимчасом як двінська дорога була більшою частиною в чужих 
руках. Н а  північ київські купці посилали візантійські й арабські товари, 
а пізніше, ймовірно, і свої власні; звідти отримували сирі продукти, метали, 
сіль, потім — і західноєвропейські фабрикати, за  посередництва німецьких 
і скандинавських купців.

Н а  заході головний шлях ішов через Галичину й Чехію до Південної 
Німеччини. Уже арабський географ першої половини IX  ст. Ібн Х ордадбег 
згадує про жидівських купців, що говорили «по-арабськи, перськи, рим- 
ськи, ф ранцузьку  іспанськи й слов’янськи»; за його словами, вони їздять 
із заходу на схід і зі сходу на захід морем і материком (через Ц ентральну 
Є вропу) і привозять євнухів, невільниць і невільників, коштовні хутра 
і мечі. П ро купців з  Ругії, як звали за співзвуччям Русь, — що приїздили 
у міста середнього й верхнього Дунаю , говорить місцевий Раффельш тет- 
ський митний статут, виданий близько 9 0 4  р. М андрівник другої половини 
X  ст. Ібн Я куб розповідає про руських купців у П разі і т. д. І в цій торгівлі 
українські купці, крім експорту східноєвропейських товарів, слугували також 
посередниками у торгівлі Центральної Європи з Візантією й П ередньою 
А зією , перепродуючи туди візантійські та арабські товари. Важливу роль 
у цій торгівлі як посередники відігравали також згадувані Ібн Хордадбегом 
та іншими письменниками жидівські купці.

Торгівлю українських земель зі Сходом за  знахідками монет можна 
констатувати вже з  V  ст. (монети Сасанідів). Ібн Х ордадбег (cep. IX  ст.)
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подає цю торгівлю вже у повному розвитку: руські купці їздять Каспійським 
морем і торгують у прибережних містах або з  південних портів Каспійського 
моря везуть товари на верблюдах у самий Багдад. П ерш  ніж українська 
торгівля досягла такої активності, східними ринками для неї слугували — 
хозарський Ітиль на нижній Волзі та більш, мабуть, пізній Болгар — на се
редній (біля К азан і). Ц і міста і у X  ст., коли українські купці мали вже 
самостійні торгові зносини зі східними землями, залишалися важливими 
торговельними пунктами: Болгар служив головним торжищем Північної 
Європи зі Сходом й чи не головним ярмарком для найціннішого товару 
північних земель — коштовного хутра. Ітиль був східним ринком для земель 
південних. Тут був цілий квартал, заселений «слов’янами і руссю». Ч ерез 
Ітиль ішли каравани російських купців, що прямували до каспійських портів 
і далі на С х ід .138А рабські купці зазвичай далі Ітиля та Болгара в середину 
схіноєвропейського материка не потрапляли, хоча деякі їздили і в Київ, 
і приєднувалися до караванів київських купців, які мандрували до земель 
Центральної Європи (про них згадує Ібн Я к у б ).1 38

Товари, які купували арабські купці у східноєвропейських, дуже д е 
тально перелічує арабський письменник кінця X  ст. М укадессі: на перш о
му плані стоять і тут коштовні хутра й невільники, а також  шкіри, дерево 
й бурштин. В арабів купувалися шовкові матерії, металічні та спеціально 
ювелірні вироби, прянощі й південні фрукти; одне слово, характер торгівлі 
той самий, що і з  Візантією . Судячи зі знахідок східних монет (дуж е 
частих і багатих), найбільший розквіт цієї торгівлі припадає на першу по
ловину X  ст.1 П оходи київського князя Святослава 9 6 0 -х , що зруйнували 
головні ринки — Ітиль і Болгар, дуже тяж ко відбились і на торгівлі. Ітиль 
після цього удару захирів серед тю ркського потопу; Болгар ж е, що не 
потерпів так сильно від тю ркських орд, досить швидко оговтався. А ле 
східна торгівля ослабла і від внутрішніх знегод, які почалися в Туркестані 
наприкінці X  ст.

Серцем, де сходилися ці головні торгові артерії Східної Європи та дру
горядні дороги, був Київ, одне з  найдавніших культурних гнізд Європи, 
де вже починаючи з  епохи палеолітичної культури збереглися сліди інтен
сивної колонізації і культури, а з  епохи створення держави — й інтенсивних 
торгових і культурних зносин.

1 Склад цих знахідок дає також цікаві вказівки стосовно напрямку торгівлі. Головна 
маса монет (близько двох третин) — із Туркестану: монети династії Самані дів, карбовані 
у Самарканді, Бухарі, Балку, Шаші (тепер Ташкент) і т. ін. Потім у великій кількості 
зустрічаються монети південного Каспійського побережжя і Багдадського каліфату. Д о
сить часті також північноафриканські монети.
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Стоячи на головному торговому шляху — Дніпрі, нижче гирл його голо
вних приток П рип’яті й Десни, він був збірним пунктом і складом для всього, 
що йшло з  усієї системи Дніпра, а ця остання, у свою чергу, збирала товари 
із сусідніх, які щільно прилягали до неї, систем: П ри п ’ять зближувала її із 
системою З ах . Бугу й Вісли, верхній Дніпро — із Західною  Двіною, Волгою 
та системою озер, Д есна — із системою О ки, Сейм — із системою Дону, 
а з  нижнього Д ону через невеликий перешийок переходили у басейн Волги. 
Невеликі вододіли тоді не являли собою значних перешкод — легкі судна 
просто переволікалися, а товари переносились на плечах рабів* 1. З  водним 
шляхом з ’єднувались у Києві й суходільні дороги: північно-західна з  В о
лині та «з ляхів»; південно-західна — через Галичину до Угорщини й Чехії; 
північно-східна — на Курськ, у басейн верхнього Д ону й середньої Волги; 
південно-східна — на П ереяславль, в область середнього Д ону й нижньої 
Волги, і три південні дороги, згадувані у київському літописі X II ст. — 
«Греческій, Солоный и Залозны й», що вели у різні пункта Чорноморського 
та А зовського побережжя. У Києві кипів торговий обмін, комерційний 
та промисловий рух; тут був нервовий центр великої Східноєвропейської 
рівнини упродовж цілої низки століть після слов’янського розселення.

Утворені сприятливими географічними умовами й скріплені старими 
традиціями, жваві торгові зносини накопичують тут культурний досвід 
і матеріальні засоби2. Тут нагромаджую ться запаси товарів і капітали 
та формується потужний стан купців-воїнів. З а  тодішніх умов купець, 
тримаючи в одній руці гаманець, у другій мусив тримати меч для його обо
рони; торгівля вимагала озброєної охорони, купецькі каравани вирушали 
в дорогу із зброєю  в руках, як воєнні експедиції, і щохвилини караван 
таких купців-воїнів був однаково готовий відкрити торг або за в ’язати 
битву, укласти вигідну угоду або пошукати здобич, узяти контрибуцію, 
наловити невільників. Тут було гніздо тієї «Русі» , яку арабське джерело 
IX  ст. так характерно описує: «Р усь не має ні нерухомого майна, ні сіл, 
ні нив; єдиний її промисел — торгівля соболями; вона нападає на землі 
слов’ян і захоплює там невільників, котрих продає потім в Ітилі й Болгарі; 
здобич у землі слов’ян — її єдиний споживок. Коли у русина народжується 
син, батько новонародженого кладе перед дитиною видобутий з  піхов меч

1 Так, трактат Константина Порфірородного описує обхід дніпровських порогів 
київським караваном.

2140 Так ми бачимо, що Київ знахо/ціться вже в районі слов’янської і навіть, цілком 
можливо, української прабатьківщини. Його традиційна культура мала всі шанси пере
жити період слов’янського розселення, а саме населення, ймовірно, не змінилося різко

І 401 ПОВНІСТЮ.
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і каже: «Я  не залиш у тобі ніякого майна; ти матимеш лише те, що зд о 
будеш цим мечем»».

Ц ей київський патриціат, стан багатих купців-воїнів, розширюючи район 
своїх торгових зносин, закладаючи свої факторії та поселення на найголов
ніших торгових шляхах, повинен був у власних цілях прагнути до утворення 
військових сил, до створення політичної організації для охорони торгових 
інтересів. Згодом  охорона шляхів і зносин переходила сама собою в під
корення племен, розташованих по цих торгових шляхах; збирання контри
буцій; це надавало цінну підмогу торгівлі і оберталося на мету політичної 
організації, створеної цими купцями-воїнами й підтримуваної ними ж. Н е 
дарма ім’я Русі, себто спеціальне ім’я Київської області, перш ніж стати 
іменем держави, стає в іноземних письменників I X —X  ст. (араби, К он 
стантан Порфірородний) іменем класу купців-дружинників, що тримали 
у своїх руках торгівлю і зносини Східної Європи та з в ’язали у державну 
організацію свою систему торгових шляхів і факторій. Київська область 
була осередком цього класу купців-воїнів і надала йому своє ім’я «Русі», 
а останній, бувши представником державної організації, створеної київським 
патриціатом, передав ім’я «Русі» всій державній системі — системі племен 
і земель, що входили до її складу.

Так уявляється походження «Руської», Київської держави на підставі 
вивчення суспільних відносин X  ст. в їх сучасних джерелах і ретроспек
тивних висновках. А ле у найдавнішому київському літописі ми маємо іншу 
традицію про походження Київської держави, і про цю традицію треба 
сказати кілька слів, перш ніж звернутися до історії цієї держави.

Коли київський книжник у середині X I ст. узявся за перо, щоб з ’ясувати 
собі походження й перші моменти розвитку Київської держ ави1 * з, процес

1 Цей твір у своїй початковій редакції коротко описував події, закінчуючи, мабуть, 
серединою X  ст. (Ігорем), і носив той титул, який перейшов згодом до його пізніших 
переробок: «Се повѣсти временныхъ л*Ѣт (вірогідно, переклад грецького слова «хроно
граф»), откуду есть пошла Русская земля (себто Київське князівство, Русь у вузькому 
розумінні), кто въ Кіев’Ь нача первое княжити, и откуду Русская земля стала єсть».
Ця початкова «Повість» була потім розширена й продовжена та, пройшовши через 
руки кількох редакторів у другій половині XI ст., ввійшла до складу історичної ком
піляції, найдавнішого київського літопису, що за традицією зветься часто Несторовим 
літописом, хоча Нестору, він, безсумнівно, не належить. Одна редакція його (що збе
реглася у північних, великоруських списках, як Лаврентіївський та йому подібні) була 
укладена в Києві у 1116 р. й доведена до 1110 р.; інша редакція, яка дійшла до нас разом
з південноруськими продовженнями, не має такої точної дати, але, безперечно, теж на
лежить до другого десятиріччя XII ст. Літописання потім тривало, і наприкінці XII ст. 
з різних записок та історичних оповідей у Києві було укладено продовження найдавні
шого літопису, що доходило до 1199 р. Пізніше до цього було приєднано хроніку подій
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її формування був давниною досить віддаленою, про яку в пам’яті сучасників 
збереглися дуже слабкі спогади: уривчасті імена, стерті, прикрашені казко
вими, легендарними мотивами перекази, нарешті, різні здогади і комбінації 
замінювали реальні відомості. Уривки або згадки про ці перекази та домисли 
збереглися у найдавнішому київському літописі. Тут маємо легенду про трьох 
київських братів Кия, Щ ека  й Х орива, які начебто збудували місто Київ, 
названий за іменем старшого брата; ці брати подавались як родоначальники 
Полянського племені та предки київської князівської династії (сліди цих 
оповідей залишились і у тексті літопису, що дійшов до нас). Ц е, звісно, 
не що інше, як т. зв. етимологічний міф: із назв місцевостей зроблено імена 
героїв-епонімів, засновників міста. Щ е  одна легенда розповідала інакше: 
на місці К иєва існував перевіз на Дніпрі, перевізником на ньому був такий 
собі Кий, тому місце звалося Києвим перевозом, а місто, що виникло тут 
завдяки жвавим зносинам, отримало ім’я Києва.

А втора «Повісті» ці легенди й комбінації не задовольнили, і він з а 
пропонував власну дуже складну теорію. Н а  його думку, русь — це народ 
скандинавський (варязький); його привели до Новгорода три брати конунги 
у кінці IX  ст.* 1, на запрошення самих новгородців та їхніх сусідів, оскільки 
останні, звільнившися з-під влади варязьких дружин, які завоювали їх перед 
тим, не вміли встановити у себе порядок власними силами і, кінець кінцем, 
вирішили прикликати собі правителів із варязьких же вождів. З  Н овгоро
да ці варязькі конунги оволоділи Дніпровським шляхом та самим Києвом 
і поклали початок київській князівській династії.

П ідстави, на які сперлася ця теорія, є досить ясними. Ц е, по-перше, 
традиція про завоювання варягів у північних фінських і слов’янських землях 
та контрибуції, які вони тут збирали. Далі, пам’ять про те, що у X  і на по
чатку X I ст. у Києві були великі дружини скандинавів — варягів (Vaer- 
ingjar скандинавських саг)2, які відігравали дуже важливу роль у княжому 
дворі, особливо у X  ст., надаючи йому до певної міри навіть варязького 
забарвлення. Нареш ті, той факт, що ці варяги, котрі входили до складу

1205—1289 рр., укладену почасти на Волині, почасти в Галичині. Ця колекція літописів 
дійшла до нас у кодексі Іпатському (першої чверті X V  ст.) та йому подібних. Детальніше 
про найдавніший київський літопис та його складові частини див. «Історію України-Руси», 
т. І, екскурс 1, а про його продовження — т. III, в останньому розділі.

1 Загальноприйнята хронологія цих подій була скомбінована під час однієї з на
ступних редакцій «Повісті» і дещо відсунула назад вихідний пункт її — прикликання 
варягів, прийнявши для нього 862 рік, щоб узгодити з датою «першого походу» Русі 
на Константинополь (865 р.).

2 Це слово виводять зазвичай від давньоскандинавського var — віра, обітниця, себто 
дружина присяжників.
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дружини Київської держави, приймали ім’я русі й під цим іменем перехо
дили з руських земель до Візантії: у Візантії, у пам’ятках другої половини 
X I ст., русь завдяки цьому навіть є ніби другим іменем варягів — Bapáyyoi 
Pćoę. Ц е  повинен був знати автор «П овісті», і ця обставина також  могла 
вплинути на утворення його теорії.

П ід  впливом цих фактів і традицій і склалася у автора «Повісті», в за 
галі дуже схильного до гіпотез і комбінацій (які він, звісно, передає цілком 
категоричним тоном), його теорія, що вельми тривалий час згодом при
ймалася за  незаперечну істину. Д уж е довго зусилля вчених спрямовували
ся лише на р о з’яснення літописної оповіді, узгодження з  ним історичних 
фактів, що не вкладалися в її рамки. А ле після того як виявилися суттєві 
неправильності в цій теорії, як став зрозумілим загальний характер « П о 
вісті», що не є простим переповіданням традицій і фактів, як уявляли собі 
раніше, а вченою (для свого часу) побудовою, теорією, сповненою власних 
комбінацій її авторів і редакторів1, — стало неможливим приймати на віру 
її повідомлення.

І справді, напр., хронологія «Повісті» не витримує критики навіть 
у її виправленому вигляді. П ояву варязьких конунгів у Києві «Повість» 
відносить до 8 6 0 -х  рр., з  огляду на те, що у 8 6 0 -х  рр. у Візантії вже знали 
русь, а автор «Повісті» вважав цю русь київською. А ле насправді візан
тійці знають русь уже на початку IX  ст., звісно — русь, що приходила не із 
Скандинавії, а з  українських земель. Вторували шлях через Східну Європу 
до Візантії варяги, що вже були на службі у київських князів, головним 
чином з  кінця X  ст., коли Володимир Великий послав варязький корпус 
на допомогу візантійському імператору, в якого він і пізніше залишився 
на службі; відтоді Дніпро став для цих скандинавських авантюристів ш ля
хом «изъ варягъ въ грекы», як називає його автор «Повісті». У  тубільній 
традиції ім’я Русі пов’язане якнайближче із землею полян і, очевидно, було 
її споконвічним іменем; усі намагання відшукати сліди існування Русі у скан
динавських землях не дали жодних позитивних результатів. Скандинавські 
саги, що добре знають своїх земляків, котрі ходили на Русь на службу 
до тутешніх князів, нічого не знають про скандинавське походження київ
ської князівської династії, зовсім не підозрюють про нього. Весь арсенал 
доказів, зібраний захисниками літописної теорії про варязьке походження 
Київської держави (т. зв. норманістами), доводить тільки (що ми й без того 
знаєм о), що у IX —X  ст. у дружинах київських князів було багато варягів 
і що внаслідок цього, напр., у Візантії не вміли іноді відрізнити варягів від

1 Ці комбінації в деяких місцях «Повісті» ми можемо бачити in statu nascendi [в стані 
зародження] та перевіряти їх з фактами в руках.
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слов’янської русі. Розповідь «Повісті» про переселення цілого скандинав
ського народу, який покрив собою в різних місцях початкове слов’янське 
населення, є цілковито неймовірною, хоча б тому, що цей скандинавський 
елемент не залишив ані в мові, ані в побуті, ані у праві настільки помітних 
слідів, як можна було б у такому разі очікувати1.

Кінець кінцем, можна вірити розповіді «Повісті» про варязьке похо
дження київських князів або не вірити, бачити тут слушний здогад книж 
ника, чи стару традицію, чи залишати її під сумнівом, але, у всякому разі, 
не можна класти розповідей «Повісті» в основу історії Київської держави, 
приймати її теорію про те, що ця держава зобов’язана своїм виникненням 
скандинавським конунгам і т. д.

Ім’я Русі вказує на П олянську землю та її давній центр — Київ. Гео
графічні, культурні та економічні умови підтверджують цю вказівку, по
яснюючи, що тут скоріше ніж деінде на Східноєвропейській рівнині взагалі 
і в українських землях зокрема мала стати відчутною потреба в утворенні 
постійних військових сил, більш міцній та інтенсивній державній організації, 
та були наявні матеріальні засоби для їх утворення.

У  «Повісті» збереглася пам’ять про те, що перед утворенням К и їв
ської держави поляни «быша обидими деревляны и инъми окольными». 
Справді, Київ, розташований на границі П олянської землі, на вузькому 
клині між землями сіверян і деревлян, відкритий для нападів дніпровських 
піратів, мав багато терпіти від сусідів, і багаті патриціанські роди К иєва 
та їхні представники, «л іпш ий  мужи», що «тримали» київську громаду 
і «Руську» (П олянську) землю, рано мусили подумати про організацію 
військових сил.

М ожливо, сліди первісної, ще докняжої військової організації П олян
ської землі збереглися в залишках десяткової організації, по тисячах, сотнях 
і десятках; вона відома й пізніше, у князівсько-дружинний період, у вигляді 
посад тисяцьких, соцьких і десятників та деяких, досить слабких вказівок 
на існування підрозділів населення на такі десяткові округи. Ц ікаво, що, 
тоді як у інших землях тисяча зазвичай збігалася з  землею, на маленькій 
полянській території ми бачимо кілька окремих таких організацій: центром 
однієї тисячі був Київ, другої — Білгород, третьої — Вишгород (а могли 
бути ще й у полудневій частині землі). П ізніш е військову організацію землі 
було об’єднано, і її очолив київський князь.11,57 Та обставина, що тисяцькі 
існували в Києві й пізніше, показує, що реформатором земського устрою 
був не київський тисяцький, а хтось інший.11,57 М ож на робити різноманітні

1 Про норманську теорію та її становище у сучасній науці детальніше див. у II екс
курсі в І т. «Історії України-Руси».
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припущення: чи старий київський князь завів, замість земського ополчення, 
свою особливу, безпосередньо від нього залеж ну дружину для вірнішої 
та надійнішої оборони, чи з ’явився чужий вож дь — кондотьєр, узятий 
із своїм полком на службу київськими патриціями, чи дійсно оволодів К и є
вом сторонній узурпатор, — та все ж , у Києві з ’явився вож дь військових 
сил усієї землі.

Успішний розвиток військових сил К иєва міг початися тільки з  по
явою спеціального постійного війська — «дружини», замість колишнього 
земського ополчення, і цей розвиток почався набагато раніше, ніж уявляв 
собі автор «Повісті». Далекі морські походи Русі, відомі нам з  іноземних 
джерел уже з початку IX  ст., вказують, що перехід до організації постій
ного війська відбувся ще раніше, і у V III ст. Київ володів уже значними 
військовими силами; стадію пасивної охорони київської торгівлі і торгових 
шляхів було залишено позаду, і Київська Русь почала вирушати у сміливі 
й далекі експедиції для набуття невільників і здобичі.

Н а  початку IX  ст. «згубний іменем і ділами своїми народ русь» 
(о і Pćoę), під проводом якогось не названого на ім’я воєводи, спустошу
вав М алоазійське побережжя від Пропонтиди до Синопа, як повідомляє 
житіє Георгія Амастридського, що розповідає про чудо, яке сталося над 
цією руссю в Амастрі, біля Синопа. Д о  того самого часу — початку IX  чи 
кінця V III ст. — належать спустошення південного берега Криму «руською 
раттю» під проводом «князя Бравліна». Таким чином, відомий похід Русі 
на Константинополь у 8 6 0  р. не був сам по собі чимось новим. К ористу
ючись тим, що імп. М ихаїл з  усім військом вирушив до М алої А зії, Русь 
з ’явилася тоді на двохстах кораблях перед беззбройною столицею; руське 
військо спустошило пригороди Константинополя й навело ж ах на його 
мешканців, але звістка про повернення імператора з  військом змусила його 
до відступу.

Дещ о пізніше мав місце похід Русі на полудневе побережжя Каспійського 
моря: від пізнішого історика Табаристану (полудневого берега Каспійського 
моря) дізнаємося, що під час правління Гасана-абу-Зейда (8 6 2 —8 8 4 ) Русь 
приходила походом на Абесгун (відома у той час пристань у полуднево-схід
ному куті Каспійського моря), але військо абу-Зейда відбило їх.

Ц і випадково записані, випадково збережені для нас відомості дають 
змогу судити, які далекі експедиції здійснювала Русь. Н асправді походів 
цих протягом IX  ст., звісно, було набагато більше. їх могли здійснювати 
почасти населення чорноморських земель, підвладних Київській Русі, по
части ж  ця остання або взагалі дружини, так чи інакше пов’язані з  Києвом. 
А втор «Повісті» без вагання приурочує відомі йому перекази візантійців



5 8  НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

про похід 8 6 0  р. до К иєва та Русі Київської, і це приурочення також має 
цінність історичного документа1.

У IX  та особливо X  ст. цінний матеріал для київського війська давали 
загони скандинавських вихідців «варягів». Ц е  були чудові воїни, а як еле
мент чужоплемінний, вони були дуже до речі й там, де київським князям 
потрібен був вірний, з  Києвом нічим не пов’язаний, союзник, — саме у від
носинах із київським патриціатом та його «старцями», політичне значення 
яких мало зменшуватися зі зростанням значення князя. У  X  ст. ми бачимо 
норманів у великій кількості між боярами київського князя та його наміс
никами, і варязький вплив на княжий двір був дуже сильний аж  до першої 
половини X I ст., коли в Києві минає мода на варягів. П ам ’ять про цю ба- 
гаточисельність і впливове становище варягів у Києві у минулі часи, як я 
сказав, справила безперечний вплив на створення історично-генеалогічної 
теорії «П овѣсти временныхъ Л'ѣтъ».

Детальніше: про торгові зносини доісторичної епохи — «Історія Украї- 
ни-Руси», т. І, розд. З, пізніших — розд. 5, про початок Київської держ а
ви — розд. 7.

Грушевський М . Культура і побут українсько-руських племен перед 
і по розселенню /  М . Грушевський / /  Історія України-Руси. — Т . І: до 
початку X I віка. — Л ьвів: наклад Наукового товариства імені Ш евченка,
1898. -  С . 1 4 4 - 2 2 9 .

Грушевський М . П очатки Руської держави /  М . Грушевський /  /  Іс
торія України-Руси. — Т . І: до початку X I віка. — Львів: наклад Наукового 
товариства імені Ш евченка, 1898. — С . 2 3 0 —300.

Грушевський М . У країнсько-руська територія перед слов’янською  
міграцією. В додатку: Рух азійських племен під час слов’янського розсе
лення /  М . Грушевський / /  Історія України-Руси. — Т . І: до початку X I 
віка. — 2-е видання, розширене. — Л ьвів: Друкарня Наукового товариства 
імені Ш евченка, 1904. — С . 17—142.

1 Цілком імовірно, до Київської Русі стосується записана під 839 р. звістка 
Бертинських анналів (власне — їхнього продовження), що в цьому році до Людовика 
Благочестивого прибули посли візантійського імператора Теофіла і з ними люди, які на
зивали себе послами руського короля, посланими до Теофіла. Теофіл прохав Людовика 
переслати їх від себе на батьківщину, оскільки з Візантії шлях їм заступили якісь ворожі 
народи. Мабуть, ці дипломатичні зносини Візантії з руським урядом були результатом 
нападів Русі на візантійські землі у перші десятиріччя IX ст., подібно до того, як і після 
походу 860 р. візантійський уряд висилав на Русь посольства й багатими подарунками 
намагався втримати руських князів від нових походів.
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V. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА У IX ТА X ст. -  
ПРОЦЕС УТВОРЕННЯ

Далекі, великі походи Русі IX  ст. свідчать не лише про значний розви
ток військових сил1, але й змушують припускати існування значної сфери 
політичного впливу Київської Русі. П атріарх Ф отій , утім, у своїх пропо
відях, виголошених під час облоги руссю Константинополя у 8 6 0  р., дає 
і пряму вказівку в цьому сенсі: він каже, що Русь насмілилася напасти 
на Константинополь після того, як підкорила своїх сусідів і внаслідок цього 
стала високої думки про себе. Д ж ерела першої половини X  ст., що дають 
змогу зазирнути всередину цієї політичної організації, цілком підтверджують 
факт існування вже у IX  ст. широкої сфери впливу і влади київських князів.

З  першої половини X  ст. ми маємо повністю та в уривках три угоди ки
ївських князів із Візантією (9 0 7 , 911, 9 4 4  рр .). Самі по собі дуже змістовні, 
вони, у з в ’язку із тогочасними арабськими й візантійськими відомостями 
та пізнішими згадками «П овісті», дають нам досить чітке уявлення про 
державну систему, створену на цей час київськими князями.

В угоді 9 4 4  р. одночасно з послами київського великого князя висту
пають посли не менш як двадцяти залежних від нього «світлих і великих 
князів і великих бояр» (як зве їх угода 911 р .). П риблизно таку саму кіль
кість послів бачимо через тринадцять років у Константинополі із княгинею 
Ольгою: вочевидь, ця система князівств і провінцій трималася в середині 
X  ст. досить тривко.

Уже саме число цих залежних князівств дає уявлення про широку сферу 
впливу київських князів. Дійсно, ретельне вивчення історичного матеріалу 
приводить до висновку, що протягом IX  та початку X  ст. (себто завершуючи 
княжінням О лега) Київ уже встиг включити до сфери свого впливу майже 
всю ту територію, яка входила й пізніше до складу Київської держави2. Усі 
східнослов’янські племена, разом з  деякими фінськими сусідами, перебували 
вже у більшій чи меншій залежності від Києва.

Н а  початку X  ст. вся дніпровська артерія на північ від Києва, з  найголов
нішими своїми розгалуженнями, була, безсумнівно, вже в руках київських 
князів. Крайня торгова станція на цьому шляху — Н овгород перебуває під
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1 3  відомих нам походів лише для 860 р. джерела дають деякі вказівки стосовно 
чисельності руського війська: на 200-х човнах їх треба лічити 6 —8 тис. чоловік. Інші 
походи, звісно, здійснювані були також значними силами.

2 Більш чи менш таке саме уявлення має і автор «Повісті», але, розміщуючи відомі 
йому факти на прокрустовому ложі своєї теорії, він змушений був утиснути цей багато
віковий процес у кілька років, приурочивши його до початку правління Олега.
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владою київського князя, і князь Ігор, мабуть, за раніше усталеним звичаєм, 
посилає туди князем свого малолітнього сина Святослава у другій чверті 
X  ст. Н иж ня течія Д ніпра була в руках київських князів уже наприкінці 
V III ст. — про це свідчать чорноморські походи Русі на початку IX  ст. Н е 
зважаючи на натиск Печенізької орди, на гирлі Дніпра Русь трималася ще в 
середині X  ст.: угода 9 4 4  р. зобов’язує Русь не перешкоджати корсунцям 
у рибальстві на гирлі Дніпра.

Сухопутні й річкові дороги, що вели на схід через землі сіверян і в ’ятичів, 
також  були в руках київських князів уже в IX  ст. П ідкорення цих племен 
К иєву вимагало охорони їх від хозар, які перед тим тримали їх у своїй 
залежності; але у IX  ст. Х озарська орда, мабуть, занепадає, й боротьба 
з  нею не була важкою. Н а  початку X  ст. у головних центрах Сіверської 
землі сидять уже намісники київського князя, а Русь тримає у своїх руках 
і область Дону. Н а  це вказую ть її походи на Каспійське побережжя, яким 
не співчували, але не могли, очевидно, перешкодити хозарські кагани, 
та цілком чіткі вказівки угоди 9 4 4  р.: київський князь обіцяє не пропуска
ти Чорних Болгар, що жили на кавказькому побережжі А зовського моря, 
на кримський берег, де вони спустошували візантійські володіння. Очевидно, 
давня Ф анагорія, що в наших пам’ятках зветься Тмутороканню, перебувала 
у цей час уже під владою київського князя. Інший параграф того ж  трактату, 
який зобов’язує руських князів не чіпати грецьких міст в області Х ерсонеса 
й не зазіхати на них, дає зрозуміти, що влада тмутороканських князів пере
ходила й на кримський берег Керченської протоки.

Н е стільки, можливо, торгові інтереси, скільки бажання убезпечити себе 
від пограничних нападів повернуло зброю київських князів на підкорення 
західних сусідів, давніх кривдників Полянської землі — древлян. У  першій 
половині X  ст. вони, безсумнівно, були вже данниками київських князів. 
Л учан, жителів полудневої Волині, між підвладними К иєву племенами на
зиває трактат Константина Порфірородного. Дулібів і тиверців «Повість» 
називає васалами О лега, «толковинами» (так звалися автономні племена, 
зобов’язані тільки надавати військову допомогу київському князю ), і ця з а 
лежність цілком імовірна.

Зв існо , різні частини цієї величезної території, що сягала від верхньої 
Волги й басейну великих озер до Чорного моря й нижнього Дону, перебу
вали на дуже різних ступенях залежності від київського князя, як це видно 
почасти вже й з  вищенаведених прикладів, та й узагалі вся ця політична 
система не вирізнялася міцністю. У найтіснішій залежності були, судячи 
з  наших відомостей, слов’янські волості по головних торгових шляхах 
та слов’янські колонії у фінських землях, що мали також  велике торгове
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й економічне значення (вони збирали контрибуції сирими продуктами, 
передусім хутрами, й вели торгівлю з тубільцями). Тут розташовувалися 
залоги з  «руської» дружини й сиділи «світлі й великі князі і великі бояри» — 
родичі київського князя або його намісники. Ц я  система міст і факторій 
на торгових шляхах, із «руськими» князями й «руськими» залогами в них, 
складала, так би мовити, кістяк Київської держави IX —X  ст. Цілі ж  округи 
й племена, більш віддалені від торгових шляхів, що не становили торго
вого й стратегічного інтересу, були полишені самі на себе, ними керували 
свої домашні князі, й залеж ність їхня від київського князя обмежувалася 
сплатою данини, контрибуцій чи навіть лише обов’язком посилати військо 
у київські походи.

Взагалі, як початки київської державної організації були, безсумнів
но, тісно пов’язані з  інтересами київської торгівлі, так і пізніше державні 
інтереси тісно спліталися з  торговими, а купецький клас — з урядовим. 
Ц итована вже вище розповідь Константина П орфірородного про Руську 
державу першої половини X  ст. ілюструє це дуже яскраво: руська торгівля 
й управління, княж а дружина й купецький клас зливаю ться тут цілкови
то. К нязі з  усією руссю (себто з  усією дружиною ) виходять на зиму «на 
полюддя» у підвладні слов’янські землі й там залиш аю ться цілу зиму, 
збираючи данину; весною «русь» стягується до К иєва і звідси виряджає 
торгові каравани (звісно, не лише до Константинополя, але й на інші ринки) 
з  предметами, зібраними у вигляді данини та набутими торгівлею. Ц я  кар
тина злиття урядової діяльності з  торгівлею й торговельними інтересами 
знаходить собі повне підтвердження в угодах київських князів з  Візантією: 
їхній головний зміст, альфу й омегу дипломатичних перемовин, становить 
забезпечення торговельних інтересів. Руські князі та бояри — водночас 
уряд й негоціанти; київська урядова політика перебуває на службі у тор
гівлі, як, у свою чергу, торгівля становить ту економічну основу, на яку 
спираються князі та уряд.

Я к  і в нинішній організації міліарних держ ав, внутрішня політика 
зводилася до питання про утримання якомога більшої кількості війська — 
княжої дружини. Розш ирення підвладної території, збільшення району, 
що платить данину, і примноження данини давало змогу тримати численнішу 
дружину. Н апр., передаючи своєму бояринові Свенельду данину уличів, 
а потім деревлян, Ігор забезпечує цим утримання цілого загону дружини, 
який Свенельд тримає на цю данину. Створюючи нові дружинні залоги, 
що утримувалися з  данин і доходів, які збиралися в їхніх округах, князь 
одержує нові військові кадри, котрі в разі потреби могли бути мобілізовані 
й кинуті на театр війни, залишивши на місці лише суттєво необхідну частину,



V. Київська держава у IX та X  ст. — процес утворення 63

і, кінець кінцем, це збільшення військової сили давало князеві можливість 
не тільки розширювати сферу свого політичного впливу, а й поглиблювати 
її, зміцнюючи своє становище і щодо київського патриціату, і у стосунках 
із підвладними «світлими й великими князями» та воєводами.

Еволюція Руської держави X —X I ст. йшла саме в цьому напрямку 
розширення й розгалуження системи «руських» намісників та їхніх залог, 
що проникала все далі й далі углиб волостей. У  розповіді Константина П о 
рфірородного землі новгородських слов’ян, кривичів, дреговичів, деревлян, 
сіверян — це території, куди лише тимчасово, взимку, приходять руські 
дружини із князями «на полюддя»; картина цілком правильна, з  тією тільки 
поправкою, що князі й дружини приходили не лише з  К иєва, як говорить 
Константан, а й із провінційних центрів, де сиділи князі, посаджені київ
ським князем. У внутрішні відносини земель ці князі ще не втручаються: 
земля лише повинна дати належну данину та утримувати князя з  дружиною 
під час збирання «на полюдді». Тільки поступово до збирання данини почи
нають приєднуватися різні адміністративні й судові функції. Ц е  дуже добре 
ілюструє пізніша розповідь київського літопису (під 1071 р .): у Білоозеро, 
у землю фінської весі, приходить боярин князя Святослава Я н  Вишатич 
для збирання данини; користуючись цим, мешканці приносять йому скар
гу на волхвів, які, мабуть, перебували під заступництвом місцевої влади 
і кривдили населення; Я н  проводить слідство, судить і страчує волхвів. 
П орядки, що існували в X I ст. лише у глухих фінських краях, у X  ст. мали 
місце і в землях слов’янських.

У  першій половині X  ст. на цілих етнографічних територіях, підвладних 
Києву, — у деревлян, в ’ятичів, мабуть, і у дреговичів, — не було ніяких 
київських резидентів, ані залог. «Примучивши», напр., деревлян і змусив
ши їх давати данину, Ігор віддає цю данину Свенельду на утримання його 
дружини, та ані Свенельд, ані його агенти не жили у Деревлянській землі. 
Очевидно, він збирав цю данину під час осіннього полюддя, а в інший час 
перебував зі своєю дружиною при Ігорі; у Деревлянській же землі правили, 
як і раніше, місцеві «добрі князі», «иже роспасли суть Деревьскую землю», 
як кажуть про них деревляни у літописній розповіді. А ле після нового по
встання деревлян у середині X  ст. в їхній землі з ’являється вже київський 
князь, при ньому залога, а крім того такі залоги були, очевидно, розставлені 
і в інших центрах Деревлянської землі.

Урядування й суд були джерелами доходів. Кож ний виїзд княжого 
намісника чи його агента на територію округи супроводжувався поборами 
на утримання його та його супутників і збором різних мит. Тому збільшення 
числа княжих намісників, заснування нових військово-адміністративних
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квартир давало нові доходи, можливість утримання нових загонів дружини, 
а приріст дружини, у свою чергу, давав можливість, збільшуючи кількість 
залог та адміністративних пунктів, розширювати й посилювати адміністра
тивну мережу держави.

Ц ей  процес, звісно, не розвивався рівно, без стрибків і коливань. 
Д ерж авна машина була ще надто первісна й незграбна, щоб діяти рівно 
й правильно. О собисте ставлення київського князя до його підручних 
і намісників важило надто багато, й зміни облич на київському столі, по
літичні й всілякі інші колотнечі безпосередньо відбивалися на політичній 
системі Руської держ ави, розхитуючи й ослаблюючи її з в ’язки й д іяль
ність. «Великі бояри», що від себе утримували цілі корпуси дружини, 
як згаданий Свенельд, і провінційні, підручні князі ставали іноді надто 
сильними, і київський князь мусив ретельно стежити за  ними та відповідно 
розміряти сили своєї власної дружини так, щоб вони тримали цих про
вінційних князів у належній покорі. Ц і князі й намісники мали тенденцію 
обертати свої князівства у спадкоємні володіння й послаблювати свою 
залеж ність від київського князя. О скільки це бували родичі київського 
князя або люди, йому особисто зобов’язані, то смерть київського князя 
ослабляла в них усвідомлення залеж ності, і цим ослабленням державного 
з в ’язку  користалися підкорені племена та їхні тубільні князі, щоби зв іл ь
нитися від підлеглості К иєву чи принаймні послабити її. Тому по смерті 
київського князя перші роки правління його наступника зазвичай минають 
у домашніх війнах, походах на непокірні племена й непокірних «руських» 
князів та намісників.

З  плином часу, якщо новий київський князь виявлявся на висоті свого 
становища, він зміцнював свою владу і знову скріплював розхитану будівлю 
Руської держави; непокірні племена бували «примучені» і при цьому при
ведені у ще більш міцну залежність від Києва: на місце «данини легкої» 
накладалася «данина тяж ка»; непокірні князі й воєводи замінювалися 
надійнішими підручними; склад дружини оновлювався, і серед внутрішніх 
військ вироблялися в ній певні почуття прив’язаності й відданості новому 
князю. Реставрація, таким чином, супроводжувалася більш чи менш зн а 
чним рухом у розвитку та зміцненні державної будівлі, і, кінець кінцем, 
ці успіхи зазвичай завершувалися більш чи менш значною серією далеких 
походів у багаті, культурні країни — східні або візантійські.

У  цих далеких походах знаходила вихід військова енергія, накопичена 
попередніми походами й стараннями князя, що не знаходила вже застосу
вання вдома й тому ставала небезпечною для тривкості самої державної 
машини. П ри вдалій нагоді похід приносив багату здобич, себто великі
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матеріальні засоби, вкривав славою свого головного очільника — київського 
князя й піднімав його престиж в очах дружини й підвладних князів. Він по
жвавлював державну організацію, збираючи воєдино розкидану по всьому 
державному простору масу дружини, й дозволяв відчути єдність держ ав
ного організму. Тому походи ці постійно повторювалися від часу до часу, 
аж  поки державна організація обважніла, втративши свій напасницький, 
суто дружинний характер (щ о сталося у другій половині X I  ст.).

А ле спорядити такий похід було справою нелегкою: треба було присто
сувати й мобілізувати значні військові сили, та, крім того, треба було мати 
багато впевненості у міцності своєї влади й державної системи і не бояти
ся, що похід київського князя із військом за  межі держави буде сигналом 
до загального повстання підручних князів та підкорених народів. Тому ми й 
бачимо, що ці походи зазвичай здійснюються київськими князями після 
тривалого правління, під кінець їхнього княжіння.

Так уявляється в загальних рисах процес розвитку Київської держави 
у I X —X  ст. У  IX  ст. ми не маємо можливості приурочити його до якихось 
імен: до нас дійшли тільки відірвані від фактів і навіть від хронології імена, 
як-от «руський князь Бравлін» (кінець V III або початок IX  ст.), А скольд 
і Дір, силоміць поєднані автором «Повісті» у пару спільних правителів і при
урочені до походу 8 6 0  р .1; можна здогадуватися, що був десь так у першій 
половині IX  ст. ще інший князь О лег (у  Києві було дві могили О лега), 
традиція якого була перенесена на пізнішого, історичного О лега і збагатила 
такою масою подій та легенд пам’ять про цього останнього.

Історичний князь О лег, що правив у Києві наприкінці IX  — на початку 
X  ст., є першим із київських князів зі своєю визначеною фізіономією. Й ого  

час — це доба надзвичайних успіхів Києва, увінчаних далекими походами, 
особливо популярним, прикрашеним легендами походом на Візантію. Я кщ о 
пов’язані у «Повісті» з  іменем О лега набутки Київської держави значною 
мірою є вченою комбінацією київського книжника (і ми розглядали тому 
їх просто як результат еволюції Київської держави протягом IX  ст.), то цей 
«віщий» князь Олег, який під’їж дж ає під стіни Константинополя на по
ставлених на колеса кораблях, замовляє для своєї дружини шовкові вітрила 
на кораблі і, кінець кінцем, помирає від власного коня як жива ілюстрація 
афоризму Бояна про нездоланну силу фатуму, — цей образ — не мертва 
концепція пізнішого книжника, а живий витвір народної творчості, і з  ним 
потрібно з  цієї причини рахуватись.

1 Діра називає також арабський географ Масуді, що писав у 40-х pp. X  ст., як першо
го між тогочасними слов’янськими королями. Насправді Діра тоді між князями не було, 
але ця анахронічна згадка підкріплює існування такого князя в Києві у кінці IX ст.
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Єдина надійна хронологічна дата та історичний документ із часів О л е 
га — це його угода з  візантійським урядом, укладена у 911 р. й повністю 
наведена у найдавнішому київському літописі. З а  хронологією його, О лег 
помирає безпосередньо після свого походу на Константинополь, який з а 
кінчився цією угодою, але насправді він, мабуть, помер пізніше, судячи 
з  того, що навколо цього 911 р. ми бачимо низку далеких походів Русі, 
здійснених, очевидно, тим самим князем.

Судячи з  широких торговельних пільг, визнаних за  Руссю  з  боку ві
зантійського уряду в угоді 911 р. та в іншій, збереженій у літописному 
переказі з  датою 90 7  р., цим пільгам мали передувати якісь дуже від
чутні удари зі сторони Русі. У  цей час міг справді мати місце похід О лега 
на Візантію, описаний з  легендарними подробицями у «П овісті». Потім , 
у 9 0 9 —910 рр., Русь ходила на Абесгун, але на цей раз похід закінчився 
невдачею. Та наприкінці 913 р. Русь здійснила новий похід на схід, з  вели
кими силами (на 3 0 0 -х  кораблях, як говорить, можливо, перебільшуючи, 
М асуді). Користаю чи з  місцевих чвар, вона протягом кількох місяців 
безперешкодно грабувала землі полудневого Каспійського побережжя і з 
величезною здобиччю вирушила назад, але на зворотному шляху, якщо 
вірити М асуді, хозари відібрали у русі здобич і винищили значну частину 
війська. Ц і східні походи, обійдені мовчанням у «П овісті», залишили, 
мабуть, пам’ять у народній билині про похід Вольги (В ольга — О лег) 
в Індійське царство, прикрашеній ще більш казковими подробицями, ніж 
літописна повість про похід на Візантію.

Після Олега у «Повісті» безпосередньо йде /гор1. Ч и  належав він до од
нієї династії з  Олегом — ми не знаємо. З а  контрастом з  його блискучим 
попередником Олегом та іншим улюбленим героєм легенди — його сином 
Святославом особа та діяльність Ігоря у «Повісті» подані у тонах тьмяних, 
мабуть, перебільшено тьмяних. Н а  початку свого князювання він веде ві
йни з повсталими племенами, — «Повість» знає його війни з  деревлянами 
та уличами. З  візантійських джерел нам відомо про його невдалий похід 
на Візантію. Ф лот Ігоря підійшов до Константинополя, але грецька ескадра 
не пустила його через Босфор; тоді Ігор попрямував до М алоазійського 
узбереж ж я й зайнявся тут грабежем, та морські сили Візантії, що наспіли 
на цю пору, розгромили кораблі Ігоря. Ц я  невдача відбилася на торго
вельних пільгах руських купців у Візантії: нова угода, укладена у 9 4 4  р., 
значно обмежувала пільги, надані їм раніше, і, крім того, окреслювала певні

1 З а  хронологією найдавнішого літопису Ігор княжить у 912—945 рр. Насправді 
ж він, мабуть, почав княжити пізніше (можливо, навіть значно пізніше) і помер, очевидно, 
також пізніше, принаймні через рік-два після 945 р.
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межі для завойовницької політики київських князів у землях, що сусідили 
з  кримськими володіннями Візантії.

IV’55А ле народна пам’ять, оздобивши своєю фантазією цей невдалий 
похід у Візантію, перетворила і його на добутливий захід — тільки Ігор 
згідно із загальною своєю характеристикою не доводить справу до війни, 
задовольнившись викупом, запропонованим греками. Й ого бояри висту
пають з  міркуваннями про те, що будь-яка війна залиш ається ризикова
ною: «хтозна, хто переможе, ми чи вони, і з  морем хто може домовитись 
(убезпечитись від випадковостей)? Ч и  не краще — без битви взяти золото 
й паволоки?» Ігор слідує таким розсудливим порадам і цим підкреслює брак 
лицарства у своїй вдачі.IV> 55

Натомість дуже вдалим був похід Русі на схід, здійснений у 9 4 3 — 
9 4 4  рр. П охід цей описано кількома східними письменниками, тому він 
дуже добре відомий; крім того, його оспівав перський поет X II ст. Н і- 
замі, — втім, у цілком фантастичному вигляді. Русь проникла суходолом 
до Дербента, пориваючи за собою ватаги авантюристів, що приєднувалися 
до неї по дорозі; звідси вирушила на кораблях до гирла Кури і по цій річці 
пройшла до великого й багатого міста Бердаї, оволоділа ним і чинила звідси 
набіги на сусідні землі. Пробувши тут півроку, руські полки безперешкодно, 
з  багатою здобиччю, пішли назад на кораблях.

А ле кінець Ігоря був дуже сумний і разом з тим дуже характерний для 
відносин того часу. Багата данина з  Деревлянської землі, віддана Ігорем 
Свенельду, викликала заздрість власної дружини Ігоря, і, спонукуваний дру
жиною, Ігор вирушив до деревлян, щоб зверх зібраної Свенельдом данини 
вимусити у них контрибуцію ще й для себе. Й ого здирства й насильства 
розлютили деревлян, і вони вбили Ігоря під час цього «полюддя». Я к  р о з
повідає Л ев Діакон, візантійський письменник кінця X  ст., вони роздерли 
Ігоря, прив’язавш и до нахилених верхівок двох дерев.

Унаслідок малолітства Ігоревого сина Святослава по смерті Ігоря деякий 
час правила його дружина О л ь га  з  боярами свого чоловіка. З  її часу літопис 
знає дві події. П ерш а — війна з  деревлянами, що закінчилася приведенням 
повсталої землі у тісну залеж ність від Києва; населення було покарано 
побиттям та оберненням у рабство громад, які найбільше завинили. Д руга 
подія — прийняття Ольгою  християнської віри; ці факти передані у літописі 
в густій легендарній оболонці, що являє собою певний паралелізм із леген
дами про Олега. З  візантійських джерел нам відомо про дипломатичний 
візит О льги до Константинополя у 957 р. Так само дипломатичний харак
тер, мабуть, мала і її місія до імп. О ттона у 95 9  р., витлумачена у Германії 
в тому сенсі, нібито О льга посилала просити присилки єпископа й свящ е
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ників на Русь: звістка ця невірогідна вже тим, що хрещення О льги носило 
характер її приватної справи, і тільки після хрещення Русі Володимиром 
здобуло більше значення в очах пізніших поколінь.

Н а  початку 9 6 0 -х  рр. розпочав управління державою С в я т о с л а в . Н е 
зважаючи на короткочасність свого правління, він належить до найхарактер
ніших і виразно окреслених фігур серед київських князів. Ц е, так би мовити, 
maximum дружинності серед них; роль князя-правителя, глави держави, 
у діяльності Святослава цілком відступає на другий план перед роллю ва
тажка дружини, мандрівного лицаря, і він блискуче змальований з  цього 
боку у класичній, основаній на живій народній традиції розповіді «Повісті».

Після кількох походів, спрямованих на розширення і зміцнення політич
ної системи Київської держави (з  них «Повість» знає походи, здійснені для 
розширення й укріплення східних меж: походи на О ку  й Волгу, на хозар, 
на кавказьких ясів і касогів, себто осетинів та кабардинців, і підкорення 
в ’ятичів), Святослав дуже скоро звернувся до далеких військових виправ. 
О чевидно, регентша передала Святославу державний механізм у дуже до
брому стані, і від нового князя великих турбот щодо цього не вимагалося. 
Прелю дією  до сміливіших виправ був похід на хозарів, що заступали русь
ким походам шлях на схід. П ісля цього походу, який скінчився повним р оз
громом Х озарської орди1, треба було очікувати якого-небудь грандіозного 
походу на схід, подібного до Ігоревого, але увагу Святослава було неспо
дівано відвернуто в інший бік: імператор Н икифор Ф ока  підіслав до нього 
свого агента херсонесця Калокіра з  багатими подарунками, запрошуючи 
напасти на Болгарію й завоювати її для себе.

З  боку Н икифора це був спритний маневр, що мав на меті нацькувати 
Святослава на Болгарію для її ослаблення, але перспектива завоювання 
Болгарії видалася Святославу дуже спокусливою. М ожливо, він будував 
у подальшому ще сміливіші плани щодо самої Візантії; принаймні з  усією 
енергією взявся за підкорення Болгарії. Та коли він готовий був справді 
міцно оволодіти Болгарією , візантійський уряд змінив фронт, увійшов 
у союз із болгарами й повернувся проти Святослава. Новий імператор Іоанн 
Цимісхій оточив його у Доростолі (Силістрії), і, кінець кінцем, Святослав 
був змушений капітулювати. Н а  зворотному шляху, на нижньому Дніпрі він 
попав у засаду, влаштовану печенігами (можливо, не без ініціативи греків), 
й був ними вбитий (9 7 2  р .).

1 Цей розгром Хозарської орди був, утім, великою помилкою з боку Святослава, 
тому що Хозарія, хоча й сильно ослаблена вже у той час, все-таки стримувала тюркську 
міграцію у чорноморські степи. З  огляду на цей тюркський потоп усі здобутки політики 
Святослава на південно-східній границі та на Кавказі були геть ефемерні.
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Старш ий син Святослава Я р о п о л к , який отримав Київ ще під час 
болгарської кампанії, мав зайняти місце батька, але виявився не на висоті 
свого становища, і його спроби об’єднання земель руської держави зустріли 
протидію з  боку іншого сина Святослава, Володимира, що сидів у Н овго
роді. Ч ерез кілька років по смерті Святослава, близько 9 8 0  р., Володимир 
вигнав Ярополка з  К иєва та оволодів Київською державою.

Перш і роки княжіння В о л о д и м и р а  у Києві йдуть на зміцнення систе
ми Київської держави, розхитаної у період поділу й міжусобної боротьби. 
Безсумнівно, це вимагало від Володимира сильної напруги енергії; про 
низку походів його записано в літописі, та вони, звісно, не дають повного 
поняття про цю кипучу воєнну діяльність нового київського князя. З  літо
писних звісток видно, що тоді як князь Святослав звертав особливу увагу 
на східні кордони держави, Володимир дуже багато уваги приділяв захід
ним. Тогочасний польський документ дає нам вказівку на західну границю 
Руської держави, встановлену цими походами Володимира: на північному 
заході вона доходила до границі прусів, на полудневому заході підходила 
під Краків. Тут, на західній границі, зав ’язалася боротьба за  політичний 
вплив із Польщ ею , на чолі якої став тоді талановитий князь Болеслав; але 
за Володимира перевага була, очевидно, на боці Русі.

Вельми важливу й важку реформу здійснив Володимир у внутрішніх 
відносинах: він не лише привів у залежність від себе землі, що входили 
раніше до складу Руської держави, але й поставив їх у більш тісний зв ’язок 
із Києвом, посадивши в усіх їхніх найголовніших пунктах, на місце попередніх 
князів і намісників, своїх численних синів. Зв ідси  бере початок династичний 
принцип, що отримав свій повний розвиток у наступні століття. Щ е  важ ли
віше значення мали культурні елементи, введені Володимиром у внутрішні 
відносини держави. Утворена зовнішньою силою, з  відсутнім внутрішнім 
зв ’язком, крім економічних інтересів військово-торговельного класу, що ство
рив і підтримував її, ця державна будова одержує за Володимира нові під
валини, культурного й морального характеру, у вигляді нової, запозиченої 
з  Візантії, релігії та пов’язаних з  нею освіти, книжності й культури.

Вихідним пунктом цього надзвичайно важливого в культурній еволюції 
не лише українських племен, а й усієї Східної Європи явища були насампе
ред політичні плани Володимира: прагнення підняти престиж своєї влади, 
прикрасивши його візантійським ореолом. Ц е  було спільне прагнення з а 
сновників нових держав середньовічної варварської Європи, що шукали 
засобів зміцнити свою владу і з  жалем відчували, яким незначним є їхній 
авторитет в очах товаришів-васалів та соратників підданих. П оміж  київськи
ми князями Володимир не був першим на цьому шляху; у своїх повчаннях
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синові імп. Константан Порфірородний дає йому настанову стосовно того, 
як слід відмагатися, коли володар хозарів, угорців, р ус і чи якогось іншого 
варварського народу, я к  т о  част о б у в а є , звернеться до нього з  проханням 
прислати йому корону або інші імператорські регалії чи поріднитися із ним. 
З  такими проханнями різні варварські володарі справді часто зверталися 
до імператорів Рим у — як західного, так і східного — Константинополя; 
таким способом вони намагалися запозичити чар «вічної» імперії та її орео
лом посилити свій престиж. Зверталися до них, судячи зі слів Константина, 
й попередники Володимира на київському столі. З  такою пропозицією 
звернувся до візантійського імператора й Володимир, з  тією різницею, 
що його плани привели до надзвичайно важливих наслідків, значення яких 
він, очевидно, зумів оцінити належним чином.

П ривід для того дав сам імператор. Візантія переживала тяжкі часи 
внаслідок дуже небезпечного повстання, піднятого племінником покійного 
імператора Н икифора, В ардою -Ф окою , й імператор Василій звернувся 
по допомогу до Володимира, як це не раз робили і його наступники, до Н и 
кифора Ф оки  включно1. Володимир не відмовив у допомозі, але поставив 
свої умови: імператор Василій та його брат-співправитель віддадуть за нього 
свою сестру і — можемо із значною імовірністю доповнити розповідь на
шого історика — пришлють йому імператорські регалії2. Імператор поставив 
вимогу, щоб він у такому разі хрестився. Володимир згодився й справді 
прийняв хрещення.

Умову було укладено на початку 9 8 8  р.; руський шеститисячний д о 
поміжний загін був відправлений і відіграв вирішальну роль у придушенні 
повстання3; та імператори не поспішали виконати свою обіцянку. Н е зв а 
жаючи на свою могутність, руський князь у візантійських придворних 
колах оцінювався не високо: із зібрання формул імператорської канцелярії 
знаємо, що грамоти до київських князів писалися з  меншим етикетом, ніж 
до хозарського кагана, не кажучи вже про болгарського царя. Віддати 
«порфірородну дочку порфірородного візантійського імператора» за  цього 
північного варвара було дуже тяжким приниженням, і візантійський двір

1 Зобов’язання взаємодопомоги Русі та Візантії навіть було включено до трактату
944 р.

2 Вельми ймовірно, що звідси бере свій початок дуже популярна легенда про присилку 
імператорських регалій Володимиру, але ця пізніша легенда приурочує це до правнука 
Володимира Великого — Володимира Мономаха. На своїх монетах Володимир Великий 
справді зображений в імператорських регаліях.

31,63 Візантійський уряд залишив його у себе, і цей «руській» корпус, або «варязький» 
(бо рекрутувався він в основному із варягів) в якості гвардії фігурує в Константинополі 
постійно до останньої чверті XI ст. 163
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вочевидь ухилявся від нього. Тоді, щоби змусити його до виконання обі
цянок, Володимир звернувся до ахіллесової п ’яти русько-візантійських 
відносин — кримських володінь Візантії, які вона так лякливо охороняла 
трактатами (9 4 4  і 971 рр .) від зазіхань київських князів. Володимир ви
рушив походом до Криму й узяв столицю візантійських володінь — Х е р 
сонес. Ц е  подіяло, тим більше, що імперія знову була у вельми складному 
становищі. Імп. Василій поспішив відправити сестру А нну до Херсонеса. 
Там повінчали її з  Володимиром, який ще раніше (мабуть, до кримського 
походу) прийняв хрещення, і Володимир повернув Візантії Херсонес — «за 
в'кно», як викуп за жінку.

Будучи видатним політиком (про що красномовно свідчить уся по
передня його політична діяльність), Володимир умів оцінити політичне 
значення християнства для своєї держ авної системи, хоча його самого, 
як бачимо, до хрещення привели суто політичні комбінації1. Х ристиянство 
було дуж е важливою складовою частиною візантійської культури, сус
пільної та держ авної організації Візантії, і Володимир, прагнучи до збли
ження, до уподібнення своєї держави до візантійської, природно, заж адав 
уподібнити її і з  цієї важливої сторони якомога ближче. Він, очевидно, 
розумів, яке величезне політичне значення матиме поширення серед наро
дів його держави, з  їхніми різноманітними примітивними й незакінченими 
релігійними віруваннями, нової культурної релігії з  багатим внутрішнім 
змістом і зовнішнім блиском мистецтва, із цілком закінченими формами 
й виробленою ієрархією: поширювана й захищ ена урядом, ця нова релігія 
і надалі мала триматися князівської влади як своєї опори й, пов’язуючи 
новим, культурним вузлом племена руської політичної системи, повинна 
була зміцню вати їхню залеж ність від К иєва та київської династії. Н е  з а 
перечуючи цілком мотивів моральних, бо Володимир, без сумніву, й сам 
перебував під моральним впливом нової релігії, — ми все ж  у цих полі
тичних мотивах насамперед маємо шукати пояснення тій енергії, з  якою 
Володимир зайнявся насадженням у землях Руської держ ави нової релігії 
та нерозривно пов’язаної з  нею візантійської культури, використовуючи 
для цього увесь вплив свого князівського авторитету й не зупиняю чись 
перед примусом.

Зл ам , утім, не був різким, оскільки християнство було віддавна добре 
відоме у більш значних містах Руської держави, де групувався військово-

1 Давні київські пам’ятки подають прагнення до християнства у Володимира вихідним 
пунктом у його ставленні до Візантії, але при цьому плутаються у незручних супереч
ностях. Свідчення тогочасних східних письменників (Яхи, Асохіка), доповнюючи наші 
пам’ятки, дають точне уявлення про те, як склалися обставини хрещення.
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торговий стан, що мав можливість близько знайомитися з  християнською 
релігією у своїх торгових подорожах візантійськими й західноєвропейськими 
землями. П ісля походу 8 6 0  р. з  Константинополя було вислано на Русь 
місію, яка навернула багатьох у християнство, так що туди було потім 
послано особливого єпископа. М абуть, сам тодішній князь А скольд був 
християнином. У  першій половині X  ст. у Києві була церква св. Іллі, й у 
трактаті 9 4 4  р. християни виступають вже значною групою серед дружини 
Ігоря1. Завд яки  цьому старання Володимира поширити християнство мали 
повний успіх у більш значних, особливо південних, містах; поза ними воно 
поширювалося, звісно, повільно й важко.

Володимир заклав початки організації руської церкви: було засновано 
митрополичу й кілька єпископських кафедр. Створено було кілька мону
ментальних пам’яток церковної архітектури (як Десятинна церква у К и 
єві). П ривезені з  Херсонеса й поставлені у Києві бронзові фігури коней 
і статуї виказують бажання Володимира прилучити Русь і до світського 
візантійського мистецтва. П ро  зацікавленість у поширенні візантійської 
освіти свідчить наведена у літописі звістка про те, що Володимир забирав 
дітей у осіб вищих станів і віддавав їх «на навчання книжне» — очевидно, 
з  метою підготувати не духовних, а взагалі освічених людей. Ц і прагнення 
його — ввести Русь в коло інтересів тодішнього культурного, візантійського 
світу були не марні: вже серед перших поколінь київських учнів ми бачимо 
людину, яка стоїть уповні на висоті тогочасної візантійської культури, в особі 
митрополита Іларіона, автора похвального слова Володимиру.

Так закладалися підвалини нових елементів, що з в ’язали різноплемін
ні провінції К иєва новим культурним, могутнім з в ’язком, який пережив 
і саму Київську державу. П оруч із ним ішов інший могутній з в ’язок, який 
також іще тільки зароджувався тоді, у вигляді єдності політико-суспільного 
устрою, суспільних відносин і права, що згодом теж глибоко проникли в ж ит
тя земель держави. З  Володимира починається цей помітний в еволюції 
Київської держави перехід від князів-напасників, що збирали свою державу 
збройною силою, до князів з  більш визначеним характером правителів. Д ід  
Володимира загинув, як хижий загарбник, «яко волкъ въсхищая и грабя»; 
батько наклав головою у далекому поході, як мандрівний лицар; Володимир 
помирає у своїй столиці, і люди оплакують його: «бояре акы заступника 
земли ихъ, убозии акы заступника и кормителя». З а  князями-насильниками 
прийшов князь, що спрямував свою діяльність на підведення культурних

1 Останні розкопки в огорожі Десятинної церкви, судячи з деяких відомостей, також 
дали вказівки на існування християнського кладовища тут у безпосередньому сусідстві 
княжого двору в епоху до хрещення.
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фундаментів під будівлю, споруджену його попередниками; у цьому його 
історичне значення.

Зайнятий цією внутрішньою творчою роботою у другій половині свого 
тривалого правління1, Володимир, мабуть, менше уваги звертав на екс
тенсивну зовнішню політику, віддавши останню синам, розсадженим саме 
у найбільш небезпечних, що вимагали особливої уваги, пунктах держави. 
У  народній пам’яті (у  билинах) він зберігся у вигляді «ласкавого» князя, 
зайнятого бенкетами у своїй столиці; навколо цього образу групуються 
розповіді Володимирового циклу про подвиги бояр Володимира, зайнятих 
походами й трудами на користь руської землі, тимчасом як сам він у цих 
розповідях відіграє пасивну роль розпещеного сибарита. Н ародна пам’ять 
не зуміла гідно оцінити значення мирної діяльності Володимира.

Детальніше: «Історія України-Руси», т. І, розд. 7 і 8.

Грушевський М . П очатки Руської держ ави /  М . Грушевський /  /  
Історія України-Руси. — Т . І: до початку X I віка. — Л ьвів: наклад Н ауко 
вого товариства імені Ш евченка, 1898 . — С . 2 3 0 —300.

Грушевський М . Закінчення будови Руської держави: часи Володими
ра /  М . Грушевський /  /  Історія України-Руси. — Т . І: до початку X I віка. — 
Львів: наклад Наукового товариства імені Ш евченка, 1898. — С. 2 3 0 —300.

Грушевський М . П очатки Руської держави /  М . Грушевський /  /  
Історія України-Руси. — Т . І: до початку X I віка. — 2-е видання, розш и
рене. — Л ьвів: Д рукарня Наукового товариства імені Ш евченка, 1904. — 
С . 3 2 6 - 4 2 3 .

Грушевський М . Закінчення будови Руської держави: часи В оло
димира /  М . Грушевський / /  Історія України-Руси. — Т . І: до початку 
X I віка. — 2-е видання, розширене. — Л ьвів: Д рукарня Наукового това
риства імені Ш евченка, 1904. — С . 4 2 6 —478 .

Грушевський М . П очатки Руської держави /  М . Грушевський /  /  
Історія України-Руси. — Т . І: до початку X I віка. — 3-є видання, допов
нене. — К .: Д рукарня першої спілки, 1913. — С . 3 6 6 —428 .

Грушевський М . Від О лега до Святослава /  М . Грушевський /  /  Історія 
України-Руси. — Т . І: до початку X I віка. — 3-є видання, доповнене. — К.: 
Д рукарня першої спілки, 1913. — С . 4 2 9 —477.

1 Він помер у 1015 р. (15 липня).
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ПРОЦЕС РОЗКЛАДУ

Ч ас Володимира Святого, або Великого, був кульмінаційним пунктом 
у зовнішньому процесі утворення Київської, або Руської, держави — у його, 
так би мовити, механічній еволюції. П роцес, який можна на противагу йому 
назвати хімічним — процес проникнення й заглиблення в життя провінцій 
цієї держави вироблених ним політичних, суспільних, правових і культурних 
форм, — розвивався ще інтенсивніше протягом наступних століть. А ле сам 
організм держави, вочевидь, руйнувався, слабшала сила його внутрішнього 
зчеплення, його ж иттєва енергія та екстенсивна здатність. Ц е  процес р оз
кладу, такий же повільний, як і процес творення: з  періодами ослаблення 
й зупинками він розтягся майже на два сторіччя.

Д ва  моменти визначаються у цьому процесі: відособлення окремих 
земель, що входили до складу Київської держави, і ослаблення самого 
центру — Києва. Наслідком був повний занепад значення київських князів. 
У  цьому напрямку агонія давньої Київської держави закінчилася вже у пер
шій половині X III ст., але, завдяки утворенню нового політичного центру, 
який притягнув до себе частину українських земель (Галицько-Волинська 
держ ава), державне життя на українських землях продовжилося ще на 
століття з  лишком.

Зупинки чи затримки у процесі розкладу київської державної системи 
були результатами більш або менш щасливих зусиль окремих членів ки
ївської династії — відновити стару державну систему. Ц і зусилля майже 
протягом цілого століття по смерті Володимира затримують чи послаблюють 
процес руйнування, але повернути Київську державу до часів Володимира 
не вдавалося нікому, — як узагалі не вдаються такі спроби повернути назад 
колесо історичної еволюції.

Сам Володимир помер перед загравою сімейної усобиці, збираючись 
походом на непокірного сина Ярослава. Й ого смерть була початком крива
вої боротьби за  владу серед його синів, що тривала кілька років. Перемога 
в ній дісталася тому ж  Я р о с л а в у \  правління якого представляє ослаблене 
повторення правління його батька, характеризуючись тією ж  увагою до з а 
хідних границь держави, тією ж  боротьбою з кочівниками й посиленими 
турботами, присвяченими розвиткові культурних починань, висунутих 
його батьком. О днак Ярославові не вдається об’єднати у своїх руках усі 
землі, що належали до Київської держави за  його батька. П ерш  за все 
йому довелося поділитися батьківськими землями з  братом М стиславом, 1
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1 Утверджується міцно на київському столі з 1019 р.
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який переміг його у вирішальній битві: Ярослав поступився йому землею 
по лівому боці Дніпра. Смерть М стислава, що не залишив спадкоємців, 
повернула Ярославові ці землі назад (1036  р .) , але й після цього одна 
із значних волостей залишилась поза володіннями Ярослава — П олоцька 
земля Ізяслава Володимировича.

П о  смерті Ярослава (1054 р .) зібрані ним землі поділилися на шість 
частин серед його нащадків, і вже нікому з  його синів та онуків, незважаючи 
на всі їхні старання, не вдалося зібрати землі давньої Київської держави 
навіть тією мірою, якою це вдалося Ярославові. Династія все розросталася, 
а разом з  тим дедалі більше роздроблювався спадок Володимира. З  родини 
Святослава Ігоревича вцілів лише один Володимир, із синів Володимира — 
вже два (був і третій, але він був позбавлений володінь); від синів Ярослава 
пішло вже цілих п ’ять династій! Пош ирення християнських понять робило 
неможливим просте побиття претендентів, що раніше практикувалося, 
і число князів зростає безперервно1.

З  іншого боку, і землі, які входили до складу Руської держави, пере
стають бути байдужими споглядачами князівських відносин. М ірою того, 
як державна організація проникала глибше в життя землі, землі дедалі більше 
виявляють прагнення не лише пристосуватися до нових державних відносин, 
а й пристосувати їх до своїх інтересів і на ґрунті нового, князівсько-дру-

1 Ось таблиця найважливіших (для історії України) ліній та гілок нащадків Воло 
димира:

Володимир f  1015

Ізяслав f  1001 
(лінія полоцька)

Мстислав 1* 1038

-Л.

Ярослав 1* 1051

/
Володимир

11052
Ізяслав
11077

Святослав
Ť1076

■Л.

\

Всеволод
11093

Ростислав
1*1065

Святополк
1*1113

1 \ 

Давид Олег 
1*1123 1*1115

Мономах 1* 1152

(лінія галицька) князі 
турово- 
пінські

(лінія чер
нігівська)

Юрій
Мстислав f l  15 7 

f  1132 (лінія суз-
(---------------л------------- , дальська)
Ізяслав Ростислав
f  1154 f  1168
(кн. (лінія смо- 

волинські) ленська)
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жинного, устрою відновити своє окреме життя, відособитися в автономні 
політичні тіла. Князівсько-дружинний устрій локалізується, з  нащадків 
Володимира Великого утворюються місцеві, земські династії, які, не маючи 
змоги спертися лише на свої, порівняно невеликі дружини, шукають опори 
в самому населенні, у землі, дослухаються до голосу її віча, намагаються 
здобути її симпатії і часто дійсно досягають успіхів у цьому. У результаті 
київським князям, збирачам спадку Володимира Великого, доводилось 
вести боротьбу не тільки з  князями окремих земель, а й із самими землями, 
що відстоювали свою відособленість, і доцентрова енергія старої державної 
машини послаблюється також і цими відцентровими стремліннями земель.

Спершу енергія збирачів все-таки долала ці перешкоди до деякої міри, 
досягаючи від часу до часу значних успіхів. Із трьох синів Ярослава (Ізяс- 
лав, Святослав, Всеволод), що займали київський стіл, особливо молодший 
В с е в о л о д  (1 0 7 8 —1093) спритною й обережною політикою встиг зібрати 
значну частину батьківських земель: йому належали князівства Київське, 
Чернігівське і П ереяславське (ядро Київської держ ави), Смоленськ і П о 
волжя, себто більша частина спадку Ярослава. Та це не було спокійне й міцне 
володіння: Всеволодові до самої смерті доводилось витримувати боротьбу 
з  молодшими родичами, що за правом на спадщину претендували на ті чи ті 
волості, захоплені Всеволодом, й прикликували на допомогу орди половців.

Син Всеволода, В ол оди м и р  М о н о м а х , продовжував обережну політику 
батька. Поступившись по смерті батька Києвом своєму старшому двою рід
ному братові Святополку, він отримує цей стіл по його смерті (1113) та, 
втративши одні землі з  батьківського спадку, набуває низку інших. Загалом  
його володіння були все ж  менші від батькових; найчутливішою для київ
ського столу була втрата Чернігівської землі; політичну єдність середнього 
П одніпров’я було втрачено безповоротно. З а те  панування М ономаха над 
землями, що залишилися за ним, було тривкішим порівняно із батьківським, 
оскільки низкою походів, здійснених з  його ініціативи, було зламано силу по
ловців, у яких шукали допомоги обезземелені претенденти (ізгої). ІѴ,64-65Ц е 
надало йому гучної популярності. Уривки поетичних творів, що збереглися, 
прославляють цей тріумф Русі над степовими хижаками, коли

Погубил М ономах поганых И змаильтян,
Загн ал  О трока1 за  Ж елезны я врата2.
А  Сы рчан3, оставшись у Д она, рыбою питался4.

1 Половецького хана.
2 Дербент.
3 Половецький хан.
4 Для кочовика, що звик харчуватися продуктами стада, — найжалюгідніша їжа.
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Тогда пил Володимир Д он златым шеломом,
П рияв землю всю и загнав окаянных А гарян.ІѴ> 64-65
Він як київський князь мав великий вплив, тримав у покорі інших 

князів і зумів передати Київ після себе безпосередньо своєму старшому 
синові М стиславу.

М с т и с л а в  (1125—1132) також умів підтримати батьківський престиж. 
Ц е  останній князь на київському столі, який плекав старі традиції, умів три
мати інших князів якщо не в покорі, то в межах пошанування. Полоцьких 
князів, коли вони не прислали йому своїх полків jr  поміч проти половців, 
М стислав позбавив володінь і послав у Візантію. Й ого особисті володіння, 
однак, були вже порівняно зовсім невеликі: крім К иєва він володів Н о в 
городом, Смоленськом і після згаданого інциденту — також Полоцьком. 
Авторитет цього князя спирався більше на його особисті риси і на шанобливе 
ставлення до нього братів, які одержали решту земель зі спадку М ономаха.

Б рат Я р о п о л к  (1132—1138), що замінив М стислава на київському 
столі, не мав уже цього престижу. П итання про наступництво київського 
столу спричинило чвари між нащадками М ономаха й викликало боротьбу 
між дітьми М стислава й молодшими його братами. Користаючись цими 
чварами, чернігівська династія — нащадки Святослава Ярославича — під
німає голову після тривалого підкорення авторитетові династії Всеволода 
й також  пред’являє претензії на київський стіл, який династія М ономаха 
хотіла зберегти тільки для себе. П о  смерті Ярополка чернігівський князь 
В с е в о л о д  О л е го в и ч  дійсно встиг захопити Київ і зберегти його за собою 
до смерті.

П о  смерті Всеволода (1139—1146) починається ще жорстокіша бороть
ба князів за Київ. З  лінією М стислава суперничають нащадки молодшого 
М ономаховича Ю рія  (лінія суздальська) та чернігівська династія. Д уж е 
діяльну участь, особливо спочатку, поки була надія розплутати цю усобицю, 
бере у боротьбі й саме київське населення, бажаючи допомогти утвердитись 
на київському столі династії М стислава: Ізяславу М стиславичу, потім його 
братові Ростиславу і сину М стиславу. Н аселення хотіло перетворити К и 
ївську землю під пануванням цієї династії у таку ж  відособлену й замкнену 
державу, в які перетворилися вже деякі інші землі.

А ле виняткове значення К иєва як найбільшого й найбагатшого міста, 
старої столиці, з  якою пов’язувалися традиції першості та влади над іншими 
князями, ставило перешкоди цим стремлінням: інші династії не хотіли д о 
пустити, щоб М стиславичі перетворили Київ на своє виключне володіння. 
Становище ще більше заплутувалося внаслідок відсутності виробленого 
й визнаного порядку наступництва: принцип спадкоємства по прямій лінії
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(від батька до сина) зіштовхувався з  принципом родового старшинства (н а
ступництва від брата до брата, і тільки після молодшого з  дядьків до старших 
племінників). Тридцять п ’ять років (1146—1181) минають у безперервній 
зміні князів й майже безперервних війнах за  Київ, що надзвичайно тяж ко 
відбивається на добробуті міста й землі, тим більше, що деякі претенденти 
(з  династій суздальської та чернігівської) прикликували як союзників по
ловецьких ханів у свої походи на Київ, і ці напади половецьких полчищ 
страшенно плюндрували землю. Кілька разів зазнає більш чи менш сильних 
погромів і сам Київ.

Київ та Київська земля загалом протягом X II ст. швидко занепадають. 
Багато причин сприяло цьому. Тюркська міграція підірвала добробут П о- 
лянської землі; за винятком північного кута, вона кілька разів оберталася 
на пустелю; населення відпливало; господарство було розладнане, і цей 
занепад добробуту землі відбивався, звісно, дуже сильно на його давній 
столиці. Торгівля дуже потерпала від занепаду південних і східних тор
гових шляхів, на яких рух був якщо не припинений взагалі, то пов’язаний 
з  великими труднощами й загалом ослабнув після того, як тюркські орди 
утвердились у степах і витіснили звідти слов’янське населення. Відособлення 
земель — колишніх провінцій Києва, що розвинули в собі свої власні центри 
й відтягнули значну частину військово-торгового класу, цієї «русі», яка ціл
ковито тяжіла раніше до Києва, впливало також на ослаблення останнього. 
І на довершення всього — півстоліття безперервних смут, воєн за київський 
стіл, плюндрувань землі й самого міста. Багатство й блиск К иєва почали 
зникати, а це, в свою чергу, відбивалося й на його політичній ролі.

М олодш а, суздальська, лінія М ономаховичів, сини Ю рія, які як мо
лодші дядьки за  родовими рахунками мали старшинство перед старшими 
племінниками з  династії М стислава, починають нехтувати Києвом. Вони 
претендують на старійшинство, вимагають покірності від південних, укра
їнських князів, але в Києві княжити не бажають. Вони залишаються у своїх 
великоруських володіннях — землі Ростово-Суздальській, і прагнуть підне
сти до значення нового політичного центру цю свою волость та її нову столи
цю — Владимир на Клязьмі. Віддаючи Київ різним молодшим родичам, вони 
намагаються всіляко тримати їх і Київ у належному пошануванні й свідомо 
сприяють занепаду К иєва1. У 1169 р. військо Андрія Ю рійовича, під час ві
йни з  київським князем М стиславом, жорстоко спустошило Київ, вочевидь, 
зумисне — щоб іще більше підірвати його значення. Коли у 1180—1190 рр.,

1 Це перші історично відомі прояви суперництва з українською народністю, що фор
мувалася, її молодшої сестри, народності великоруської (яка тоді виникала), в особі 
її князів, — перші випадки, коли остання починає показувати їй свою силу.
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після безконечних воєн, встановився компроміс між династією М стислава 
і чернігівськими князями та у Київській землі на деякий час настав спокій, 
брат і наступник А ндрія Всеволод умисне пересварив південних князів, 
мабуть, побоюючись, щоби Київ та його князі не зміцніли та не вийшли 
з-п ід  його впливу. Н ого старання увінчались успіхом, почалася нова смута, 
нова боротьба за Київ, й серед неї, на початку X III ст., Київ знову зазнав 
величезного спустошення.

У першій половині X III ст. Київ уже зовсім відходить на другий план. 
Сильніші й більш далекоглядні князі, як згаданий Всеволод або Роман, 
син М стислава Ізяславича, вже нехтують ним як безнадійною позицією 
і створюють нові політичні центри: Всеволод — у Ростово-С уздальській 
землі, Роман — у Галицько-Волинському князівстві, про яке мова буде 
далі. Боротьба за Київ триває, але борються за нього лише менш значні 
князі: з  чернігівської династії та нащадків Ізяслава М стиславича. Нареш ті 
нове азіатське нашестя — монгольсько-татарської орди в середині X III ст. 
остаточно підриває будь-яке значення Києва й руйнує державну організацію 
землі, дезорганізуючи князівсько-дружинний устрій на всьому просторі 
передстепового середнього П ридніпров’я.

Н ове нашестя вийшло із самої глибини Центральної А зії, де на по
чатку X III ст. зародж ується монгольська держава Темуджіна. Конфлікт 
його з  Х оварезмом (нині Х іва) повернув (у  1219 р .) його завойовницькі 
плани на захід. Полководці Темуджіна виступили з  проектом завоювання 
чорноморських степів (К ипчак) — проектом цілком природним, оскільки 
географічно й етнографічно ці степи являли собою продовження щойно 
впокореного Туркестану. П роект було прийнято, монгольське військо через 
К авказький перешийок пройшло у донські степи і тут 1222 р. розгромило 
Половецьку орду. Старий половецький хан Котян звернувся до українських 
князів із проханням про поміч; переконування й подарунки налаштували 
на його користь князів, серед яких великий вплив мав князь М стислав 
Галицький, одружений з  дочкою Котяна. Князі вирішили допомогти по
ловцям проти нової орди, більш могутньої та дикої1, і рушили свої війська 
у донські степи. Н а  річці Калці (тепер Калець, біля М аріуполя) відбулася 
битва, де половці й руські князі зазнали страшної поразки (1223). М онголи 
пройшли після цього до Дніпра, спустошуючи зустрічні поселення; потім 
пройшли до П оволж я і звідси північним берегом Каспійського моря повер
нулися до Туркестану. Ц ей  похід увів західний Кипчак до завойовницьких

1 Половці у ці останні роки їхнього життя у чорноморських степах втрачають свою 
агресивність і підпадають під деякий вплив слов’янської культури (напр., два сучасні Ко- 
тяну хани, вбиті у битві з монголами 1222 р., носять християнські імена Юрія та Даниїла).
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планів Темуджіна, і його завоювання стало тільки питанням часу. П о  смерті 
Темуджіна здійснення цього плану випало на долю його внука Бату.

З  великим військом, що складалося головним чином з  тю ркських 
народностей (в українських, взагалі східноєвропейських джерелах вони 
звуться татарам и)1, Б ату  вирушив у П оволж я і, пройшовши протягом 
1236—1238 рр. спустошливим походом увесь простір до верхів’їв Волги, 
повернув відтак у чорноморські степи — покінчити з  половцями. У  тому 
ж  1238 р. остаточно було розбито половецькі орди; деяка їх частина зали
шилась у степах, під владою Татарської орди, більша ж  емігрувала — у бал- 
канські землі та в Угорщину. У  цій останній половці, зайнявши суцільну 
територію, довго зберігали свій побут і навіть кочовий спосіб життя, маючи 
велике значення для уряду.

Більш  дрібні походи — на К авказ і на пограничні українські землі, 
на лівому боці Дніпра, зайняли Б ату на деякий час після половецького по
грому (1 2 3 8 —1239 р р .) . П ід  час цих походів було сплюндровано Чернігів 
і Переяслав та спустошено сусідні місцевості. Відтак восени 1240 р. Бату 
вирушив з усіма силами на захід, за  Дніпро і на початку грудня оточив і узяв 
Київ, незважаючи на дуже енергійний опір киян. Згаявш и досить багато 
часу під Києвом, Бату потім не хотів уже зупинятися біля інших міст. Тата
ри брали ті міста, які могли взяти одразу, й обминали ті, які, не здаючись, 
потребували тривалішої облоги. Столиці Галицько-Волинської землі, Галич 
і Володимир, були також узяті й жахливо спустошені. Н авесні 1241 р. Бату 
був уже в Угорщині й мав намір міцно тут улаштуватись, але звістка про 
смерть головного хана О годая змусила його поспішити до А зії. Навесні 
1242 р. він знову пройшов через українські землі, але, мабуть, ще більше 
поспішав й тому не витрачав сил і часу на завоювання.

Бату розраховував зайняти великоханський престол, але не досяг успі
ху в цьому й залишився у Кипчаку. Й ого столицею став Сарай на нижній 
Волзі, і тут розташувалася головна орда. Три інші орди — у низхідному 
порядку сили й значення — кочували на Подонні і по обидва боки Дніпра. 
Так описує їхнє розташування відомий мандрівник П лано Карпіні, який 
проїжджав тут у 1246 р.

У літературі часто перебільшували значення цього нашестя Б ату для 
української колонізації. С праву подавали так, ніби татарське нашестя 
перетворило Київську землю і взагалі середнє П ридніпров’я на цілковиту 
пустелю, винищивши величезну масу населення й розігнавши, змусивши 
до виселення решту, так що ці землі надовго спорожніли й пізніше наново 
колонізувалися; що Київ був геть запустілий і т. д. Насправді до таких край

1 Східні джерела обчислюють сили Бату у 150 тис.
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нощів не дійшло; хоча спустошення було дуже значне й ще більше підірвало 
економічний побут П ридніпров’я та взагалі України, але до справжнього 
запустіння воно, безсумнівно, не довело. Подібних погромів, і навіть тяж 
чих, триваліших, повторюваних, українське населення зазнавало й раніше; 
тутешні міста терпіли неодноразові розгроми, та ні до яких запустінь 
це не призводило, і, щойно гроза минала, давні мешканці й нові колоністи 
з ’являлися зі своїх сховищ і тих захищеніших природою місцевостей, на які 
ці погроми не поширювалися. І подальше сусідство Татарської орди не було 
чимось страшнішим чи тяжчим, ніж сусідство орди П еченізької або П оло
вецької. Я к  певною мірою організована держава, що вважала східноукра
їнські області своїми підвладними землями, Татарська орда мала причини 
бути порівняно стриманою щодо них — наскільки, звісно, вистачало на це 
дисципліни всередині самої орди.

Важливішим був вплив нового чинника на політичні й суспільні відно
сини України. Київ ще більше занепадає після погрому 1240 р.; Переяслав 
і Чернігів, сусідні центри, — так само. Ж иття тут відсувається на північ, 
у ліси Північної України. Ц е  особливо помітно у Сіверській землі. Е коно
мічний занепад і розклад державного устрою, про який мова далі, занепад 
князівської влади та придворного життя спричинюють пониження куль
тури й духовного життя у середньому П ридніпров’ї, яке було осередком 
культурного життя у попередні часи. Перенесення митрополичої резиденції 
з  К иєва до великоруських земель, у сусідство нового державного центру 
(1299  р .) , є симптомом цього занепаду. П одробиця про те, як Данило 
Галицький відбирав найвидатніші речі з  київських церков для своїх нових 
резиденцій — інша дрібна, але характерна риса. Культурне життя пере
ходило на північ — і на захід.

С к о р и ставш и сь  у сезагал ьн ою  панікою , спричиненою  татарам и  
у 1240 р., населення й особливо міські громади починають розбивати рам 
ки князівсько-дружинного устрою. Вони воліють залеж ати безпосередньо 
від татар, ніж від князів, давати данину татарам («орати пшеницю і просо 
татарам», як іронічно говорить про них ворожий цьому рухові галицький 
літописець), ніж нести тягар князівської адміністрації, платити данину 
князеві, брати участь у виснажливих війнах князів між собою й зазнавати 
вічних спустошень під час князівських усобиць. Н і погрози, ні спустошення 
від князів, наляканих цим загрозливим для них рухом, не могли вплинути 
на населення і повернути його до колишніх відносин. Зем ля  розкладалася 
на окремі громади, якими керували свої дрібні князі або рада старійшин, 
поверталася до давнього стану общинної роздробленості, що передувала 
утворенню централізованої Київської держави.
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Х оч якісь чіткі вказівки щодо цього цікавого руху ми маємо лише для 
київських земель, пограничних із Волинню: тут він викликав інтерес у то 
гочасного автора галицького літопису — єдиного, який ми маємо для цього 
часу з  українських земель, — і у з в ’язку з  боротьбою Данила проти цього 
руху він повідомив про нього певні відомості. Літописець згадує про «людей 
татарських», або «людей, що сидять за  татарами» на великому просторі 
у басейні Случі, Тетерева й верхньої течії Південного Бугу, але ці дані, 
мимохідь ним указані, звісно, не охоплюють усього району згаданого руху. 
З а  всіма міркуваннями, він охопив також усю південну частину Київської 
землі, вірогідно, з  околицями самого Києва, Переяславську, можливо — 
південну частину Чернігівської землі. Ц им  і пояснюється, чому у Києві 
й Переяславі після татарського нашестя 1240 р. ми вже не бачимо й не зн а
ємо нікого із князів династії Володимира Великого — цілком імовірно, їх тут 
і не було, принаймні досить тривалий час.

У  Чернігівській землі князівсько-дружинний устрій вцілів, особливо 
у північних, поліських її частинах, але тут він дуже здрібнів. Внаслідок ве
ликої багатолюдності династії, земля роздробилася на величезну кількість 
дрібних князівств, з  яких майже нікому із князів не вдавалося утворити 
значніших і тривкіших володінь, значної держави; можливо, й татарська 
політика впливала у тому ж  напрямку, не даючи змоги комусь із князів 
зміцнитися й створити більш значне володіння1. Д ержавне життя й традиції 
князівсько-дружинного устрою у другій половині X III ст. повною мірою 
збереглися майже винятково у Західній Україні, у державі Галицько-Во
линській.

Д етальніш е: «Історія У країни-Р у си » , т. II, розд . 1—3 і 8; т. III, 
розд. 2 і 3.

Грушевський М . Я рослав  /  М . Грушевський /  /  Історія України- 
Руси . — Т . II: X I —X III  в. — Л ьвів : Д рукарня Н аукового товариства 
імені Ш евченка, 1899 . — С . 1—33.

Грушевський М . Р озклад  Руської держави в X I —X II в. /  М . Грушев
ський / /  Історія України-Руси. — Т . II: X I —X III в. — Л ьвів: Друкарня 
Наукового товариства імені Ш евченка, 1899. — С . 3 4 —91.

Грушевський М . Упадок К иєва /  М . Грушевський /  /  Історія України- 
Руси. — Т . II: X I —X III в. — Л ьвів: Друкарня Наукового товариства імені 
Ш евченка, 1899. -  С . 9 2 - 1 8 2 .

1 Лише у Брянську (у північній Чернігівщині, давній землі в’ятичів), який стає 
тепер порівняно видатним центром у чернігівських землях, бували часами досить сильні 
(знов-таки, порівняно) і впливові князі у XIII та X IV  ст.
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Груш евський М . С тепи  /  М . Груш евський / /  Історія У країни- 
Руси. — Т . II: X I —X III в. — Л ьвів: Друкарня Наукового товариства імені 
Ш евченка, 1899. -  С . 2 6 8 - 3 0 6 .

Грушевський М . Я рослав /  М . Грушевський /  /  Історія України - 
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VII. КНЯЗІВСТВА-ЗЕМЛІ Х І-Х ІІІ ст. 
ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА X III-X IV  ст.

Р озкл ад  київського державного організму проявлявся, як було ска
зано, у послабленні значення К иєва та київських князів і у відособленні 
земель під владою окремих династій, що виділилися з  нащ адків В олоди
мира Великого.

С ам а К и їв с ь к а  земля прагнула відособлення, маючи свою улюблену 
династію у нащадках М стислава М ономаховича й переносячи в ній свої 
симпатії зазвичай від батька до сина, себто віддаючи перевагу наступництву 
по прямій лінії над спадкоємством родовим. А ле цьому перешкоджали іс
торичні традиції Києва: кожний князь, сівши на київському столі, в силу 
цих традицій хотів бути старшим між князями, мати на них вплив і зб іль
шувати свої володіння для зміцнення цього впливу. Тому князі не хотіли 
віддати Київ у одноосібне володіння нащадкам М стислава й визнати їхню 
першість, дозволивши їм перетворитися у справжню київську династію. 
Тому боротьба за  Київ не припиняється весь час, і аж  до татарського по
грому політичні відносини у Київській землі не встановлюються міцно. 
Із цієї ж  причини К иївська земля зберегла свою політичну єдність: тут 
не виробилися місцеві династії, не відособились другорядні центри в окремі 
князівства, — тому що зміни на київському столі стрясали надто часто всю 
політичну систему землі.

Д о  складу Київської землі, крім давньої Полянської землі, входила 
ще земля деревлян, так що територія Київської землі займала, крім ниніш
ньої Київської губернії (за  винятком її південного краю ), ще значну частину 
губернії Волинської (східну). Ж иття культурне й політичне зосереджувалося 
на старій полянській території, переважно у її північній частині, біля Києва, 
оскільки південна частина, яку надто часто спустошували кочівники, запус
тіла і в X I I—X III ст. заселена була значною мірою тюркськими військовими 
колоністами, малокультурними й чужими місцевому життю. Населення 
Деревлянської землі також жило відокремлено й не брало діяльної участі 
у політичному житті Києва, в його устремліннях і симпатіях. Політичні 
прагнення цього останнього ми почасти знаємо: вони були спрямовані на те, 
щоби дати утвердитися в землі симпатичній К иєву династії М стислава 
й установити тривкий лад і спокій на землі; та ці прагнення не здійснились. 
Ж иттєвим інтересом К иєва була також  організація оборони й наступальної 
боротьби з тюрками, які так жахливо підривали добробут землі, й князі, 
котрі в цей бік спрямовували свою енергію, користувалися особливими 
симпатіями населення.
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З  міст землі (Вишгород, Білгород, Ю р ’їв, Канів, Торчеськ, О вруч) 
жодне не відзначилося настільки, щоб відігравати якусь самостійну роль. 
Київ навіть і залишками свого багатства, культури і слави цілком домінував 
над ними. Т ільки погром 1240 р. надовго підірвав його значення, і, як було 
сказано, Київська земля у великій частині розділилася тоді на низку відо
кремлених громад, і з в ’язок землі зруйнувався.

Інакше склалися відносини у давній землі сіверян. її найбільший центр 
Чернігів, подібно до Києва, також притягнув території зі слаборозвиненим 
політичним життям — землі радимичів і в ’ятичів, які, теж  не відіграючи 
видатної ролі у політичному житті землі, залишаються міцно пов’язаними 
з  Черніговом упродовж низки століть. А ле на самій сіверській території, 
крім Чернігова, розвинувся ще один старовинний політичний і культурний 
центр — П ереяслав, і він відтягнув до себе південну частину цієї території, 
так що остання розділилася на два князівства, Чернігівське й П ереяслав
ське. Ц е  роздвоєння сягає дуже давніх часів: мабуть, воно передувало 
впливу київської державності й виходило зі старовинних міських організацій. 
Уже в розповідях про події й відносини початку X  ст., в угодах з  Візантією 
Переяслав виступає як рівнозначний із Черніговом пункт, а обидва вони — 
як найважливіші після К иєва центри руської державної системи на півдні, 
як політичні й культурні осередки українських земель. З а  всяких політичних 
комбінацій вони отримують своїх особливих князів, і якщо чернігівські князі 
виявляють прагнення приєднати до чернігівських володінь П ереяславське 
князівство, то переяславське населення, вочевидь, не має найменшого 
бажання прилучитися до одноплемінної Чернігівської землі, хоча колоні
заційні умови землі змушували його тяжіти до півночі, до більш захищених 
природними умовами місцевостей Чернігівщини: прагнення до політичної 
самобутності бере гору над інтересами економічними й колонізаційними.

Д ля П е р е я с л а в с ь к о го  князівства історична доля взагалі була дуже 
несприятливою. Розташ оване поза лінією лісу, воно було цілком відкрите 
з  боку П одоння, і з  часу міграції тюркських орд, після того як українське 
населення степів відійшло звідси й відкрило передстепову смугу нападам 
тюрків, становище П ереяславської землі стало тяжчим, ніж будь-якого 
іншого князівства. Значення Переяслава та П ереяславської землі воче
видь виросло у зовсім інших, сприятливіших колонізаційних умовах, а з 
X  ст., коли ці сприятливі умови зникли, бачимо лише поступовий занепад 
Переяслава. Часами П ереяславське князівство зазнавало таких сильних 
спустошень, що майже зовсім порожніло (напр., у кінці X I ст.). Тому 
боротьба з  тюрками була тут ще життєвішим питанням, ніж для К иєва, 
й переяславські князі особливо помітні на цій арені.
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Саме по собі невелике1 й ослаблене тюркським натиском, П ереяслав
ське князівство не могло відігравати видатної ролі. Й ому доводилося бути 
насторожі, з  одного боку, від зазіхань чернігівських князів, з  другого — 
відмагатися від київських князів, які також  хотіли тримати його залежно 
від себе, і у першій половині X II ст. П ереяслав, дійсно, був поставлений 
у становище київської провінції. Уникаючи сфери впливу як тих, так і інших, 
П ереяславська громада воліє брати князів з  далекої ростово-суздальської 
династії, яка в силу віддаленості своїх володінь не могла перетворити її на 
свою провінцію. А ле перетворитися на замкнений політичний організм П е 
реяславській землі не вдалося до самого татарського погрому 1240 р., а після 
цього тут зникають будь-які сліди хоч трохи помітного державного життя.

Ч ерн ігівське  князівство, навпаки, відокремилось дуже швидко. Зем ля 
була досить велика й сильна для цього2, а династія (нащ адки Святослава 
Ярославича) виявилася талановитою та досить енергійною. Користуючись 
нестриманістю Святослава, який узурпував Київ, інші лінії, щ оправда, 
спробували, було, позбавити синів Святослава батьківських земель по його 
смерті, але Святославичі, особливо талановитий та енергійний Олег, родо
начальник наступної чернігівської династії, спираючись на співчуття землі 
й безсоромно використовуючи тюркські орди як союзників проти князів- 
кривдників, так завзято  боролися, завдавали такого неспокою і таких 
спустошень своїми союзницькими ордами, що врешті Чернігівське князів
ство було повернуто Святославичам і залишилось в їхніх руках до кінця. 
Претендую чи на Київ та П ереяслав і захоплюючи перший дуже часто, 
взагалі дотримуючись вельми агресивної зовнішньої політики, чернігівські 
«Ольговичі» не допускали нікого з  інших династій у свої чернігівські землі 
і вміли утримати останні повністю у своєму виключному володінні.

Династія ця була дуже численна (з  другої половини X II ст. це були 
саме нащадки О лега — інші лінії вимерли). Вона вирізнялася досить зн а
чною солідарністю й виробила, хоча в дуже недосконалому вигляді, певний 
порядок переходу столів, за  принципом родовим (т. зв. згодом «лествичне 
сходження» — перехід за старшинством, з  менших столів на більші). З а 
вдяки цьому конфлікти й війни між князями різних ліній династії О лега 
були порівняно нечасті, й земля жила доволі спокійним життям. А ле із при
множенням династії земля дедалі більше дробилася на дрібні князівства, які

1 Якщо не враховувати слабо населених околиць, пограничних зі степом, Переяс
лавське князівство займало північно-західну половину нинішньої Полтавської губернії 
та південний край Чернігівської.

2 Вона займала нинішню Чернігівську губернію (крім південної її частини), майже 
всю Орловську і значні частини Могильовської, Калузької, Тульської і Курської.
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все різкіше відособлювалися й дробились у свою чергу протягом наступних 
століть на ще дрібніші володіння, що за розміром і характером своїм пере
ходили просто у великі вотчини. Такі дрібні князівства розвинулись особливо 
у північно-східній частині Чернігівського князівства, у давній землі в ’ятичів, 
куди відливає життя з  південних чернігівських земель після монгольського 
нашестя. Чернігів утрачає значення, висувається Брянськ, у землі в ’ятичів. 
З  інших міст більш важливими були Н овгород-Сіверський, друга столиця 
після Чернігова (вона не відособилась, оскільки новгородський стіл з а 
звичай слугував лише сходинкою до чернігівського), далі Л ю беч — давнє 
торгове місто на Дніпрі, що відігравало роль у X  ст., але пізніше заглухло, 
і Курськ — центр південно-східної частини, який перетворився на погра- 
ничне зі степом місто у період розвитку тюркської міграції.

В о л и н с ь к а  земля (давня територія дулібів)1 також  здавна вирізня
лася розвитком потужних міських центрів. О дним із найдавніших серед 
них було місто Волинь, у центрі Волинської землі, яке дало їй своє ім’я, 
але пізніше зовсім затерте й позбавлене значення містом Володимиром, 
заснованим, як свідчить його ім’я, Володимиром Великим. У  полудневій 
Волині центром був Л уцьк; у західній — Б узьк, згодом Червен і ще пізніше 
Белз; у північній — Берестя й Дорогичин. Розвиток деяких із цих центрів, 
як Волині, Л уцька, Червена, цілком виходить за  межі наших відомостей 
(взагалі стосовно цієї західної частини України дуже скупих); ми бачимо 
їх важливими центрами вже у X  ст., а розвинулись принаймні деякі з  них, 
мабуть, ще значно раніше. А ле такого прагнення до відособлення, як, 
напр., у переяславців, у цих міських центрів ми не помічаємо (найслабше 
була пов’язана з  рештою Волині північна, Берестейсько-Дорогичинська, 
область). Н езваж аю чи на це, земля залишалась весь час системою чітко 
визначених областей, які часто відособлювалися в окремі князівства.

П ри розділі спадку Ярослава Волинь дісталася одному з  молодших його 
синів, Ігорю, але родині його не вдалося втримати у своїх руках це воло
діння. Обставини складалися так, що волинські землі від часу до часу всі 
потрапляли до рук київських князів та об’єднувалися з  Київською землею. 
Л иш е у середині X II ст. Волинь відособлюється міцно у руках нащадків 
Ізяслава М стиславича, на яких місцеве населення дивилось як на свою 
династію й відчувало до них живі симпатії. У руках онуків і правнуків 
Ізяслава Волинь ділиться за своїми складовими частинами на цілу низку 
волинських князівств, але поступово ці численні лінії волинської династії

1 Давня Волинь охоплювала більшу (західну) частину нинішньої Волинської губернії, 
частини губерній: Люблінської, Седлецької та Гродненської (землі по Зах. Бугу) й пів
нічно-східний кут нинішньої Галичини.
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згасають, і до середини X III ст. уся земля збирається в одних руках — князя 
Василька Романовича.

З е м л я  ж ила порівняно спокійним ж иттям . У сталеність відносин, 
що встановилися вж е із другої чверті X II  ст., сприяла утворенню тут 
великих міських центрів, багатого міщанства й родовитого, впливового 
боярства, в середовище якого у X III ст. припливає багато служилих кня
зів, малоземельних і безземельних. Так складається могутній стан князів 
і бояр, який згодом (у  X I V —X V I ст. та пізніше) надасть Волині характер 
найбільш аристократичний серед українських земель. Н атиск тюркських 
орд тут не відчувався; фронт волинської політики звернено більше на пів
нічний захід, проти Польщ і, з  якою при постійних дуже давніх суперечках 
за пограничні землі підтримувалися й дуже жваві зносини, існували тісні 
династичні з в ’язки та культурні впливи, спершу більше з боку Русі, а п із
ніше, з  X I V —X V  ст., — з  боку Польщ і.

Зем ля Г алицька  (нинішня Східна Галичина) відособилася дуже різко 
й рано — вже в останній чверті X I ст. З  рук старших родичів, що заволоділи 
цією волостю, забрали її князі-ізгої Ростиславичі, і їхні нащадки (власне, 
одного з  них — Володаря) правили землею упродовж століття. Ц е була дуже 
енергійна й талановита династія; вона змогла відстояти свої володіння від 
зазіхань довколишніх сусідів, розвинути дуже значні сили й посісти впливове 
становище. Стосовно інших українських земель і князів політика галицьких 
князів зводилась до того, що вони пильно стежили за волинськими князями, 
підозрюючи у них — звісно, не без підстав, — прагнення за давнім звичаєм 
приєднати Галичину до Волині; тому галицькі князі намагалися не допус
тити посилення волинських. В усьому іншому інтереси приковували увагу 
галицьких князів до заходу. З  півдня Угорщина, заволодівши українськими 
землями на південь від Карпат, прагнула перейти за Карпатський хребет 
і вже з  кінця X I ст. виявляла намір заволодіти Галичиною. Наприкінці X II 
і на початку X III ст., під час галицьких смут, угорським королям вдавалося 
кілька разів, хоч і на короткий час, всадовити на галицькому столі своїх 
принців, і на цій підставі королі Угорщини навіть приймають титул «королів 
Галичини»1. Н а  північному заході галицькі князі зустрічались із прагнення
ми П ольщ і розсунути свої границі за  рахунок суміжних земель Галичини. 
Ц е  був давній спір із П ольщ ею  за пограничні землі, якому багато уваги 
приділяли Володимир Великий та Ярослав, і який тепер дістався у спадок 
князям галицьким і волинським; останні, однак, не виступали на цій гра

1 Ці «історичні права», викладені під час окупації Галичини у 1772 р. в особливому 
офіційному історичному трактаті, послужили для імп. Марії Терези* підставою для при
єднання Галичини до земель австро-угорських при першому розділі Польщі.
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ниці солідарно до об’єднання Галичини з Волинню. Всі ці інтереси вводили 
галицьких князів у коло європейської політики: проти Угорщини вони, на
приклад, шукали опори у союзі з  Візантією; в інших випадках зверталися 
до Германської імперії і т. ін.

Д инастія Ростиславичів була нечисленна. П ісля того як талановитий 
і невтримний син Володаря Володимирко правдами і неправдами об’єднав 
галицькі волості в одних руках, вони довго залиш алися неподільними. 
Внутрішні війни тут були майже невідомі, і земля під захистом умілої 
дипломатії своїх князів ж ила таким спокійним життям, як ж одна інша 
з  українських земель. Ц е  дало змогу розвинутись економічному добробуту 
землі й особливо вплинуло на сформування багатого, потужного й тісно 
згуртованого боярства. У  другій половині X II  ст. це боярство почувається 
таким сильним, що відверто намагається підкорити своїм впливам самого 
князя й не зупиняється перед двірськими революціями та найрішучішими 
діями для досягнення своїх планів. Так, у другій половині X II  ст. галицькі 
бояри кілька разів вдаю ться до двірських революцій, щоби позбутися 
небажаних осіб. Н а  початку X III  ст. визнані галицькими боярами князі 
Ігоревичі (з  чернігівської династії), роздраж нені самовладдям бояр, з а 
думали їх перерізати, і справді багато бояр було при цьому вбито, але ті, 
які залиш ились живими, звернулися по допомогу до Угорщини і з  її по
міччю скинули ненависних князів; деякі з  цих князів Ігоревичів попали 
до рук угорського війська, але бояри випрохали їх і повісили, помстившись 
за  смерть своїх товаришів.

Головними центрами Галицької землі є спочатку Перемишль, Звениго- 
род і Теребовль. Володимирко робить своєю столицею Галич, який надає 
своє ім’я землі. У  X III ст. по сусідству із Звенигородом (щ о після цього 
цілковито занепав) з ’являється Л ьвів, у X IV  ст. набуваючи значення нової 
столиці.

Переривання династії Володаря у Галицькій землі (у  1198 або 1199 р .) 
привело до об’єднання її з  Володимирським князівством на Волині, в руках 
володимирського князя Романа. Він ще раніше, під час боротьби галицьких 
бояр з  останнім Володаревичем Володимиром, був закликаний боярами 
на галицький стіл, але не втримався на ньому. Тепер, по смерті Володимира, 
він підтримав свою кандидатуру військовою силою і сів на галицькому столі 
цілком надійно. Ц е  стало початком об’єднання Галицької та Волинської 
землі в одну державу і створило в Україні нову політичну силу, яка в руках 
такого енергійного й вельми талановитого князя, котрим був Роман, зд а 
валося, була покликана зайняти місце Києва, ставши політичним центром 
українських земель.
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Незважаю чи на дуже коротку політичну кар’єру, Роман справив глибоке 
враження на Україні й поза нею; надзвичайно швидко з ’являються про нього 
легенди й пісні, залишки яких збереглися й донині в українській та біло
руській народній словесності. Н а  нього, мабуть, дивились як на людину, 
що покликана оновити розхитаний політичний устрій України.

IV’76 У Галицькому літописі зберігся цікавий уривок похвали йому:

О долел он все поганские языки, 
ума мудростию ходя по заповедям божиим! 
устремился на поганых — словно лев, 
а сердит был — словно рысь, 
и губил их — словно крокодил, 
проходил их землю — словно орел, 
ибо храбр был он — словно тур.ІѴ 76

Наполеглива, гостра його боротьба із всесильним галицьким боярством 
принесла йому популярність у народних масах. Коли у війні зі своїм тестем 
київським князем Рю риком Роман підійшов до К иєва, кияни відчинили 
йому браму, вочевидь, сподіваючись, що у сильних руках Ром ана Київ 
знову досягне колишньої слави й могутності. Та ці сподівання не справ
дилися: Роман не схотів залишити за  собою Київ, воліючи тримати тут, 
у залежності від себе, різних другорядних князів. Він чи вваж ав київські 
відносини безнадійно заплутаними, чи даний момент не видавався йому 
зручним для того, щоби втрутитися самому в ці відносини, — в кожному 
разі він волів звернути всю свою увагу на Галичину, багату, не виснаж е
ну, і тут зміцнити своє становище. А ле без К иєва його вплив залишився 
місцевим: Галицько-Волинська держ ава була надто західною окраїною 
України, щоби з Галича або хоч би навіть з  Володимира тримати в руках 
східноукраїнські відносини.

Випадкова смерть, утім, перервала діяльність Ром ана перш ніж він 
устиг повністю виявити свої плани й зміцнити своє становище: його було 
вбито під час походу у Польщ у, 1205 р. П ісля нього залишились малолітні 
сини: старшому Д анилу було три роки, молодшому Василькові — всього 
рік. Придушене Романом галицьке боярство піднімає голову. Побоюючись, 
що сини його успадкують прагнення батька до сильної влади, бояри висува
ють претендентів з  різних князівських династій, граючи ними, як пішаками, 
й не дозволяючи міцно утвердитись; була серед бояр і угорська партія, 
яка воліла правити землею під номінальною владою угорського короля; 
найчестолюбніші та найсміливіші з  бояр намагалися захопити не лише 
управління, а й князівську владу у Галичі у свої руки. Д ієву  участь у цих 
смутах брали також  сусіди — Угорщина й П ольщ а, силкуючись пож иви
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тися чим-небудь зі спадку Романа; 1214 р. між ними була укладена угода 
щодо поділу Галицько-Волинських земель, але вона не отримала тривкого 
реального значення.

Ц і смути, що захопили й Волинь і мали свій прояв іноді у дуже гострих 
формах, тривали цілих тридцять років; тільки у 1230-х рр. Данило з  братом 
зміцнили своє становище на Волині й згодом починають помітно брати гору 
над ворожими партіями і в Галичині, виявляючи рідкісну енергію та напо
легливість у цьому збиранні своєї «отчини». Татарський ураган 1240 р. 
тільки перервав їхню діяльність у цьому напрямку. Ріш уча перемога під 
м. Ярославом у 1243 р. над останнім претендентом — зятем угорського ко
роля Ростиславом, князем із Чернігівської династії, забезпечила панування 
Д анила у Галичині. Він віддав Волинь Василькові, але, завдяки рідкісній 
солідарності братів, цей поділ володінь був зовсім не відчутний.

Утвердившись у Галичині, Данило міг розпочати здійснення більш ш и
роких планів. Він, безсумнівно, мав на увазі поширити свій вплив на Східну 
Україну, взявши до своїх рук Київ. Та на шляху цих планів стояли татари 
і рух «людей татарських», підтримуваний цими останніми, про який вище 
згадувалося: він охопив широкою смугою границі Волині та, цілком імовірно, 
значно поширився і у найближчих до К иєва місцевостях. Данило, очевид
но, розумів і принципову небезпеку цього руху для його влади та всього 
державного устрою, і особливу незручність для Галицько-Волинської дер
жави — мати татарських васалів безпосередньо біля самої границі. Татари 
прагнули перенести цей сприятливий для них рух у Галицько-Волинські 
землі й підкорити їх безпосередньо своїй владі.

Взагалі відносини татарської орди до Галицько-Волинської держави 
були досить невизначені. Східноукраїнські князівства і громади були при
ведені у тісну залежність від орди; вони платили татарам данину, і їхні князі 
зверталися в О рду за утвердженням. Данило, коли О рда виявила готовність 
підтримати одного з  претендентів на галицький стіл, також  з ’явився з  по
клоном в О рду  й визнав над собою владу хана. Та роль татарського васала 
викликала у нього огиду. Безпосередньо після своєї поїздки в О рду  він 
захоплюється планом християнської ліги для боротьби проти татар, думку 
про яку подали йому папські посли, вислані до татар. Він увіходить у зн о
сини з папою, зближується з  угорським королем і польськими князями. 
А ле реальної допомоги все це йому не дало. П апа прислав йому корону, 
та його плани хрестового походу не мали успіху, й Данило перериває свої 
зносини та переговори про церковну унію.

Н е  дочекавш ись допомоги від католицької Є вропи, він власними 
силами наважується почати боротьбу з  татарами, оскільки їхні намагання
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підтримати чи навіть викликати рух проти князів у сусідніх Волинських 
і Галицьких землях загрожували неприхованою небезпекою. Данило розпо
чинає низку походів на територію «людей татарських», прагнучи терором 
і спустошеннями придушити небезпечний рух (1 2 5 4 —1255). М ’який від 
природи, він, однак, не зупинявся навіть перед зруйнуванням цілих міст 
і масовими побиттями, щоби зламати упертість противників князівсько - 
дружинного устрою. У подальшому плані, після спустошення та приве
дення до покірності пограничних областей Случі, Тетерева й Південного 
Бугу, Данило мав на увазі похід на Київ, але якісь інші турботи відволікли 
його, а тим часом О рда, занепокоєна походами Д анила та його зносинами 
з  папою, рушила до границь Галицько-Волинського князівства нові, більш 
значні сили під проводом Бурундая. Підтримуючи видимість добрих від
носин, Бурундай, після кількох рекогносцировок, нібито мимохідь по дорозі 
до Польщ і, вступив зі своїм військом на волинську територію й заж адав від 
Д анила й Василька зруйнування всіх міських укріплень. Захоплені знена
цька, Романовичі не наважились прийняти виклик, і цілу низку укріплень 
було спалено й зруйновано самими князями (1259).

Ц я  подія справила жахливе, гнітюче враження. Данило переконався 
у неможливості боротьби з татарами. Руйнувалися плани придушення «та
тарських людей», які негайно скинули з себе вимушену покірність Данилові. 
З н и кл а  можливість розширення Галицько-Волинської держави на схід. 
Вона мала обмежитись границями Західної України, Східна залишалася 
замкненою для неї низкою татарських васальних громад, розташованих 
біля східних та південних кордонів Волині.

Д ум ка про цю татарську неволю отруїла життя Данилові. Й ого ш и
рокі плани стосовно розширення кордонів Галицько-Волинської держави 
за рахунок польських та литовських володінь теж  не увінчалися особливими 
успіхами, якщо не враховувати певних завоювань на півночі (набуття Л ю б 
ліна від поляків, підкорення ятвягів). О дин із синів Данила, вже по його 
смерті, отримав великокняжий стіл у новосформованій Литовській державі, 
але це був скороминущий успіх, і Данило вже не бачив його: він помер не
вдовзі після погрому Бурундая (1 2 6 4 ).

Його спадкоємці не вийшли із меж місцевої, галицько-волинської, полі
тики, зверненої, головним чином, на захід. Притому зі збільшенням династії 
Галицько-Волинські землі на деякий час поділилися на кілька володінь, 
і колишня солідарність галицьких і волинських князів послабшала. О днак 
на початку X IV  ст. галицько-волинські волості зібралися знову в одних 
руках — у володінні Ю рія Львовича. Відомості наші про цю державу, втім, 
стають дуже бідними з  припиненням останнього з  українських літописів кня
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жого циклу — Волинського1. Очевидно, тривають прагнення до розширення 
галицько-волинських володінь, але вони не дають ніяких суттєвих і тривких 
результатів. Користуючись ослабленням Польщі та її внутрішніми смутами, 
галицькі князі намагалися розширити за її рахунок свої володіння; князь Л ев 
навіть силкувався заволодіти краківським великокняжим столом, але без 
успіху, і встиг оволодіти лише деякими пограничними округами, втім, скоро 
відібраними Польщею назад. Також незначними й неміцними були набутки, 
зроблені у Закарпатських землях за рахунок Угорщини, де з  перериванням 
династії також починаються смути. Участь галицько-волинських князів у ли
товських справах так само не дає ніяких суттєвих результатів, і Литовське 
князівство на початку X IV  ст. стає грізним сусідом західноукраїнської дер
жави. Татарські відносини своєю чергою важко тяжіли на її політиці.

П ри тому всьому це була держава досить сильна і впорядкована, й ніщо 
не віщувало її близького кінця. її збережені характеристики часів Ю рія Л ьво
вича, онука Данила, який подібно до свого славетного діда також, мабуть, 
носив королівський титул, вихваляють переваги його правління, мир та спокій, 
що з  них користалася країна під його врядуванням, і багатство, яким вона ви
різнялась. ІѴ> 79«Тогда была в своей чести и времени земля Волынская, всяким 
обилием и славою преимущая — а тепер по многих ратях не такова», — ха
рактеризує часи Ю рія у Галицько-Волинській державі «житіє» волинського 
уродженця митрополита Петра, укладене наприкінці X IV  ст.ІѴ> 79

Після смерті Ю рія Галицькі землі були поділені між його синами. Н а  по
чатку 1320-х рр. ці останні представники галицько-волинської династії 
померли, не залишивши синів. Серед різноманітних претендентів галицько- 
волинське боярство, що мало і в цей час великий вплив, віддало перевагу 
одному з польських князів, родичеві згаслої династії по матері, галицькій 
княжні, — Болеславу Тройденовичу. Ц ей боярський ставленик, котрий при
йняв при цьому православ’я та ім’я Ю рія, однак, не поладнав з  боярами, 
а його симпатії до католицизму та чужоземців-католиків, якими він оточив 
себе, підірвали його популярність і серед населення й дали змогу боярам 
налаштувати останнє проти Ю р ія -Болеслава. З  іншого боку, його нестійке

1 Династичні відносини можна представити так:

Роман f  1205

Данило f  1264 Василько 1*1269

Лев кн. галицький
Юрій

Мстислав кн. волинський 
(після Володимира)

Володимир f  1288 
князь волинський

Андрій кн. галицький Лев кн. волинський
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становище, у зв ’язку з  неприязною політикою стосовно Польщ і, викликало 
плани на Галицькі землі у польського уряду. Він зближується з  Угорщи
ною, що вважала за  собою, по старій пам’яті, історичні права на Галичину, 
і між ними відбулася домовленість щодо спільних дій у галицьких справах. 
А ле Ю рій-Болеслав не дожив до її реалізації: проти нього організувалася 
змова серед бояр, і 25 березня 1340 р. він загинув від отрути, а католики, 
що користалися його захистом, були піддані винищенню.

Бояри ладили на його місце його родича з  литовської династії, князя 
Л ю барта Ґедиміновича, одруженого з  галицько-волинською  княжною. 
П о  смерті Ю р ія -Болеслава його визнали князем у землях Галицько-Во
линської держави. А ле одночасно, за першої ж  звістки про смерть Ю рія- 
Болеслава, виступили з  претензіями на Галицько-Волинські землі П ольщ а 
та Угорщина, які рушили свої війська в Галичину. П очинається завзята 
боротьба за галицько-волинську спадщину, що послужила початком походу 
П ольщ і в українські землі, який завершився повним їх приєднанням через 
два століття — у X V I —X V II ст.

Детальніше про окремі князівства — «Історія України-Руси», — т. II, 
розд. 4 —7, історія Галицько-Волинської держави, т. III, розд. 1.

Грушевський М . Перегляд поодиноких земель: Київщина (в додатку — 
Турово-Пінська земля) /  М . Грушевський / /  Історія України-Руси. — Т . II:
X I —X III вік. — 2-е видання, розширене. — Л ьвів: Д рукарня Наукового 
товариства імені Ш евченка, 1905. — С . 2 5 4 —311.

Грушевський М . Чернігівщина й Переяславщина /  М . Грушевський /  /  
Історія України-Руси. — Т . II: X I —X III вік. — 2-е видання, розш ире
не. — Л ьвів: Д рукарня Наукового товариства імені Ш евченка, 1905. — 
С . 3 1 2 -3 5 8 .

Грушевський М . Волинь і П обуж е /  М . Грушевський /  /  Історія 
У країни-Руси. — Т . II: X I —X III вік. — 2-е видання, розширене. — Л ьвів: 
Д рукарня Н аукового товариства імені Ш евченка, 1905. — С . 3 5 9 —4 0 6 .

Грушевський М . Галичина і Угорська Р усь  /  М . Грушевський /  /  
Історія У країни-Руси. — Т . II: X I —X III вік. — 2-е  видання, розш ире
не. — Л ьвів: Д рукарня Н аукового товариства імені Ш евченка, 1905. — 
С . 4 0 7 - 5 0 4 .

Грушевський М . Галицько-Володимирська держава (X I II—X IV  в .) /  
М . Грушевський / /  Історія України-Руси. — Т . III: до року 1340. — 2-е 
видання, розширене. — Львів: Друкарня Наукового товариства імені Ш е в 
ченка, 1905. -  С . 1 -1 4 2 .
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VIII. ПОЛІТИЧНИМ І СУСПІЛЬНИМ УСТРІЙ, 
ПРАВО ТА КУЛЬТУРА Х І-Х ІІІ ст.

Незважаю чи на механічний характер зв ’язку, що з ’єднував землі давньої 
Київської, або Руської, держави, його неусталеність, часті перерви і потім 
раннє відособлення земель, він залишив глибокі сліди у побуті й культурі 
земель, які входили до складу названої держави. Такі сліди культурного 
впливу, як поширення державної — християнської релігії, русько-візан
тійської книжності й мистецтва, що ними ці землі завдячували вказаному 
державному зв ’язку, є надто відчутними й очевидними. М енше привертало 
до себе уваги глибоке проникнення в життя земель юридичних інститутів 
і норм, форм суспільної та політичної організації, вироблених Київською 
державою. щ о таке проникнення дійсно мало місце, доводиться подібністю 
юридичних відносин окремих земель, часто разючою, та паралелізмом у по
дальшому розвитку земель північно-східних, які увійшли до складу М осков
ської держави, і земель українських і білоруських, котрі увійшли до складу 
Великого князівства Л итовського та П ольщ і1. Подібність ця пояснюється

1 В основі державного й приватного побуту Московської держави лежать, таким 
чином, форми, вироблені Київською державою. Ця обставина, разом із династичним 
зв’язком, створювала в урядових і літературних московських колах усвідомлення тісного 
зв’язку з Київською державою, яке врешті перетворилося в переконання, що Московська 
держава є її природним та безперервним продовженням та єдиним спадкоємцем після за
непаду державного життя в українських землях. У цьому розумінні створюються легенди 
(напр., оповідь про імператорські регалії, принесені Володимирові Мономаху з Візантії, 
що від нього перейшли до московських великих князів), розробляється історіографічна 
схема у московських хроніках і літописних компіляціях; цими «історичними правами» 
доводять московські великі князі свої права на українські й білоруські землі Великого 
князівства Литовського і т. д. Це ж уявлення про Московську державу як безпосереднє 
органічне продовження Київської лягло в основу і новітньої історіографії. Звичайна схема 
«російської історії» починається оглядом колонізації Східної Європи, захоплює історію 
Київської держави до середини XII ст., потім зазвичай з київського погрому 1169 р. 
переходить до новосформованого великоруського князівства Ростово-Суздальського 
як нового політичного центру, що замінив Київ, і стежить за історією великоруського на
роду або держави, пристьобуючи до неї час від часу той чи інший епізод з історії України 
й Білорусі. Ця схема пустила таке глибоке коріння, що навіть вельми серйозні та чужі 
політиканству люди не можуть позбутися уявлення, ніби історія українського народу 
починається з X V —X V I ст., а все попереднє життя південної групи племен належить 
історії «загальноруській», себто великоруській (ці поняття постійно сплутуються через 
домінуючу роль великоруського племені у новітній історії). Лише через силу і дуже 
повільно проникає в наукову літературу усвідомлення того ясного і цілком очевидно
го факту, що Київська держава, її права, побут і культура були витвором української 
народності, а її право і культура у великоруської народності є майже такою ж самою
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спільним спадком, отриманим усіма названими землями від Київської дер
жави. Коло спільних форм і норм, які ми спостерігаємо, набагато ширше 
того, що ми маємо у збережених збірниках київського права (так звана 
«Руська правда» у її різних редакціях), і порівняльне вивчення політичних 
і суспільних відносин, права й побуту цих земель відкриває перед нами усе 
нові й нові спільні явища, що беруть свій початок у згаданому спільному 
спадку Київської держави.

Кинемо тепер погляд на форми державних та суспільних відносин, ви
роблені століттями державного життя українських племен.

Систему земель Київської держави пов’язувала династична ідея: уяв
лення, що землі, які входили до складу цієї держави, є виїмково володінням 
роду св. Володимира, його монополією. О снову для такого погляду створив 
сам Володимир, усунувши всіх значних володарів з  інших родів і роздавши 
найважливіші центри держави своїм численним синам. Н ащ адки Воло
димира, за вельми невеликими винятками, не шукають для себе володінь 
за межами його спадку, але, з  другого боку, кожний з  його нащадків претен
дує на володіння якою-небудь часткою у цьому спадку. «Тако ли мн'к н^ту 
части въ Руской зе м л і?»  — є формулою цих претензій; і справді, до часу 
повного розкладу київського державного устрою ми майже не знаходимо 
у потомстві Володимира князів безземельних. Н а  ґрунті цього уявлення 
про колективні права княжого роду на землі Київської держави виникає 
усвідомлення колективного інтересу та обов’язку дбати про цілість цього 
спільнородового надбання, не дозволяючи чужоземцеві або чужородцю 
захопити якусь частину в «отчині» князів* 1. Зрозум іло також, що, з  точки 
зору цього принципу, найзапеклішою та найнебезпечнішою єрессю мало 
уявлятись прагнення народу обійтися зовсім без князя (таке прагнення 
ми бачили у народному русі X III ст.), як, з  іншого боку, дикою й вартою 
осуду є в очах тодішнього суспільства спроба галицького боярина сісти 
самому на княжому столі. Зем ля  не може бути без князя, а князем може 
бути лише член київської династії св. Володимира. Таке уявлення було 
прийнято у князівсько-дружинних колах, і не тільки в них — воно було з а 
своєно самим тодішнім суспільством, і відступи від цього принципу є вже 
симптомом розкладу старого устрою.

рецепцією, як право і культура візантійські чи, напр., польські у житті українського на
роду X V IІ-X V I11 ст.

1 Ця свіжість і живучість родових відносин (утім, більш позірна) серед князівської 
династії, за повного занепаду родового побуту в народі, пояснюється або переживанням 
(яке зберігається в аристократії та у можновладних династіях набагато живіше), або 
реставрацією віджилих уже родових понять через відсутність іншого принципу відносин.
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Усі князі як члени одного роду та співвласники у принципі рівноправні. 
Насправді, звісно, найслабші князі перебували у дуже відчутній залежності 
від найсильніших, і різниця між ними відчувалася дуже сильно, хоча й покри
валася термінологією родинних відносин, яка пом’якшувала сувору дійсність 
ілюзією цієї спорідненості: слабші князі «имѣю тъ въ отца м ^сто» сильні
шого, скоряються йому не як суверену, а як старшому родичеві. Тому між 
най дрібнішим князем і найбільшим боярином лежить неподоланна безодня, 
особливо в теорії; князь не може бути «підручним», слугою іншого князя, 
як боярин; усі князі — «браття» між собою: ця термінологія у них у велико
му вжитку, і як такі вони вважаються рівноправними, хоча й нерівносильні.

Ц ю  видимість патріархальних відносин старанно підтримували самі 
князі, щоби згладжувати кострубатості своїх взаємин; ретельно підігрівали 
її публіцисти й моралісти, ідеєю братства й родинної спільності намагаючись 
утримати князів від внутрішніх воєн і розвинути в них ідею загальнодержав
ного інтересу. Та вона все-таки вже у X I і X II ст. була фікцією і насправді 
лише прикривала реальні відносини, що залежали від більшої чи меншої 
могутності, від володінь того чи іншого князя, а не його становища у родо
відній династії Володимира Великого.

Родові міркування, звісно, мали у князівських колах певну вагу. Р о 
дове старшинство давало певні права на кращі волості, на старший стіл; 
та якщ о його носій не вмів реалізувати ці права, то старшинство його з а 
лишалося порожнім звуком, і у становищі найстаршого опинявся князь, 
котрий стояв нижче в генеалогії, але сильніший і спритніший. Д о  занепаду 
К иєва позицію найстаршого серед князів давало володіння київським сто
лом; київський князь ставав «у батька місце» стосовно решти незалежно 
від того, чи був він старшим у роді, чи ні: родовий термін і тут покривав 
перевагу суто політичну.

Такий «старійшина», будучи щодо інших князів патріархом, главою 
роду, за уявленням сучасників, мав бути охоронцем справедливості, наділяти 
волостями молодших представників роду, вимагати від них звіту у провинах, 
судити (судом князів) і карати за доведену провину, дбати про благо роду 
та його спільне надбання — «Руську землю»; нарешті, йому надавалася 
ініціатива у спільних заходах, що стосувались її інтересів. «М олодші» мали 
виявляти до нього пошану і слухатись «як батька». Ц і моральні права в руках 
могутнього й авторитетного князя перетворювалися фактично у справжню 
владу над іншими князями і лише прикривали її; у князів слабких, невпли
вових вони залишалися порожнім звуком.

У внутрішньому своєму управлінні князь — малий чи великий — не знав, 
однак, ніякого втручання старійшини, взагалі іншого князя. Він був повним
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господарем у своїй волості — наскільки самостійно вмів поставити себе 
стосовно «землі» та її органу — віча.

Князівсько-дружинний устрій у період свого розвитку взагалі сильно 
пригнітив політичну, самоврядну силу землі, громади. Я кщ о у попередній 
стадії політико-суспільних відносин князівська влада, де вона існувала, 
стоїть на другому плані порівняно з  радою, вічем громади, то з  періоду 
утворення Руської держави це віче виходить у стані атрофії, безсилля. 
К нязь із своєю дружиною забрав собі до рук політику, суд і адміністрацію1, 
і населення так звикло до цього, що почувалося безпорадним, коли князя 
у важку хвилину поряд не було й не було кому розпорядитись. «Тяжко бяше 
Кияномъ, не осталъ бо ся бяше у нихъ ни единъ князь у Кіев'к», — заува
жує місцевий літописець з  однієї такої нагоди. Здібностей до врядування 
землею віче міста в українських землях зі свого боку не розвинуло2. Н е ви
казує воно й бажання обмежувати політичні та адміністративні компетенції 
князя на свою користь. А ле, користаючись із того, що занепад князівської 
могутності у період розкладу політичної системи змушував князя шукати 
опори у самому населенні його волості й прислухатися до його голосу, воно 
піднімало свій голос за обставин надзвичайних, які загрожували спокою 
та добробуту землі, чи за  якихось різких аномалій князівсько-дружинного 
врядування. У такі моменти воно владно, як справжній суверен, виказувало 
свої бажання й вимоги князю.

З  українських земель ми маємо найбільш детальні відомості про 
діяльність віча для К иєва X II  ст.; безсумнівно, що в силу виняткових, 
тривожних умов, у яких перебувала К иївська земля, вічова діяльність тут 
вирізнялась і найбільшою енергією. Із цих відомостей бачимо, що й тут 
віче не набуло ані жодних чітких форм, ані постійних і визначених ф унк
цій, а залиш илося явищем екстраординарним. Воно іноді виявляло свою 
діяльність, коли йшлося про заміщ ення київського столу новою особою: 
віче заявляло своє співчуття кандидатові на стіл або закликало князя більш 
для нього симпатичного, втручалося в боротьбу претендентів чи прога
няло невгодного князя (така напруга енергії, втім, була дуж е рідкісною ). 
А ле ще частіше зміни на київському столі відбувалися без всякої участі 
віча, коли воно не було особливо зацікавлене ніким із даних князів або 
не почувалося на силі справити вплив на перебіг подій, і хоча самі князі 
визнавали за  вічем право висловлю ватись у питаннях про князя, обирати

1 Тут я не кажу про громади, які не мали княжих агентів і були цілком залишені самі 
на себе у своїх місцевих справах.

2 Набагато більшого значення досягло віче у північно-західних громадах — у Нов
городі, Пскові, почасти Полоцьку, де відтіснило князя на другий план.
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собі князя, та частіше за  все ці справи вирішували між собою самі князі, 
зовсім не запитуючи про бажання віча.

Населення збиралося на віче на запрошення князя, щоб висловити йому 
свій погляд на політичні справи. Частіш е за  все це мало місце, коли князь 
бажав знати, чи може він розраховувати на моральне й матеріальне сприяння 
землі у своїх планах; особливо це практикувалося перед війною, коли князь 
хотів дізнатися, чи підтримає його населення загальним ополченням, і віче 
заявляло йому в такому разі готовність населення допомогти князю — або 
відмовляло у сприянні.

Також населення збиралося на віче і з  власної ініціативи, щоби при
вернути увагу уряду до яких-небудь зловживань. Н апр., у 1146 р. кияни 
на вічі ставлять Ігореві О льговичу свої вимоги щодо поліпшення суду і з  
умовою виконання цих вимог погоджуються визнавати його князем. В інших 
випадках віче звертається до князя з  вимогами, щоб він змінив політику, 
припинив небезпечну війну, підкорився сильному противникові і т. ін. Взагалі 
віче вважає, що воно має право втручатися в усі сфери політичного ж ит
тя, організації чи управління землі, і його право стосовно цього визнають 
за  ним і князі. Та, зробивши у наявних відносинах поправку, яка видава
лася йому необхідною, віче повертало поточне врядування його звичайним 
господарям; воно було корективом князівсько-дружинного управління, але 
не управляло само1.

Віче не виробило для себе ніяких визначених форм. Н е  існувало 
ні визначених термінів, ні місця зібрань, ні певної ініціативи скликань 
віча, ні якихось форм представництва. Віче могло бути скликане і князем, 
і приватною особою; у ньому могли брати участь усі мешканці міста та його 
околиць; виріш альний голос мали всі повноправні громадяни, батьки 
сімейств; рішення вваж алося правильним, коли за  ним обставала така 
переважна більшість, що вона могла ігнорувати опозицію. Ріш ення міста 
було обов’язковим для околиць, для всієї землі, незалежно від того, були 
на вічі їхні представники, чи ні.

П оза  втручанням віча все врядування перебувало в руках князя з  його 
дружиною. Він міг вільно розпоряджатися своєю волостю — дарувати, обмі
нювати, виокремлювати з  неї частини для інших князів; він міг своєю владою 
починати війну й укладати мир, призначити й припинити похід — уся вій
ськова організація була в його віданні; він видавав закони й розпорядження, 
в його руках були адміністрація і суд, який він чинив або сам безпосередньо, 
або через своїх чиновників та агентів, котрих сам призначав; він розпоряджав

1 Саме тому, звільняючись від князівсько-дружинного устрою у XII ст., землі роз
падалися на окремі громади, без більш широкої організації.
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ся доходами землі, накладав нові податки і данини чи змінював попередні; 
нарешті, він брав вельми діяльну участь у церковних справах. О соба князя 
користувалася великою повагою, вона вважалася майже недоторканною, 
навіть у важких смутах і чварах; такі факти, як убивство князя населенням 
у Києві 1146 р. або повішання князів галицькими боярами, розлюченими 
масовим побиттям бояр, були винятковими явищами. Але візантійське вчення 
про богонастановленість влади не встигло поширитись у суспільстві.

Н еодмінним учасником княж ого управління була рада бояр, або, 
як звуть її в літературі пізнішим московським терміном, — «дума». Бояри 
вважали своїм суттєвим правом бути учасниками не лише княжого управ
ління, а й планів та задумів князя, і якщо останній не виконував свого 
обов’язку «думати з  дружиною», то це викликало невдоволення, відхід 
бояр від служби чи навіть повстання, як бувало в Галичині, де бояри надто 
глибоко пустили коріння у місцевому житті, аби переходити до іншої волості. 
Та при всьому тому боярська рада, як і віче, не виробила для себе ні визна
чених форм, ні спеціальної компетенції. К нязь радився з  тими боярами, які 
були під рукою чи яких він бажав бачити на нараді; склад ради через це міг 
постійно змінюватися, міг бути більш чи менш численним. А ле знов-таки, 
боячись роздратувати бояр, князь не міг навмисне обходити й виключати 
зі своєї наради тих або тих осіб: його власний інтерес вимагав, щоб його 
дружина у будь-який час була в курсі його справ і він міг розраховувати 
завж ди на її солідарність з  ним.

Крім князя та його дружини, органом центрального управління був 
також княжий двір, що у своїй організації поєднував функції державного 
врядування та княжого господарства, як зазвичай бувало у таких примі
тивних державах. П осади із чіткіше вираженим державним характером — 
як д во р ец ь к и й  (начальник двору, він же, очевидно, judex curiae, надвірний 
суддя) і п ечат н и к  (канцлер) з ’являються досить пізно, мабуть, під впливом 
Заходу (дворецький — це palatinus, comes palatii західних держав). Численні 
«тіуни», яких часто набирали з  рабів, завідували господарством, але вони 
ж , як і інші слуги князя, виконували різні доручення державного характеру, 
виступали в ролі княжих агентів у місцевому управлінні і т. д.

Елементи центрального й місцевого управління поєднуються в посаді 
т и с я ц ь к о го , що увінчувала стару десяткову організацію, яка збереглася 
у X I —X II ст. як архаїзм у послаблених або дуже видозмінених формах. 
Тисяцьких, соц ьки х  і д еся ц ьк и х  призначає вже князь; вони мали військово- 
адміністративні, почасти фінансові компетенції. Утім, з  них маємо відомості 
лише про тисяцьких, котрі є найстаршими чинами землі й фігурують дуже 
часто, у воєнний і мирний час, як заступники і представники князя.
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У менших адміністративних центрах зустрічаємо п осадн и к ів  як військо
во-адміністративну владу. В ролі судових агентів подибуємо лише тіунів; 
технічного терміна для суддів не маємо — можливо, ця функція тоді ще не 
спеціалізувалася цілком визначено, не відокремившись від адміністрації.

П оза  цією адміністративною схемою залишалася широка область само
врядування сільських і міських громад, до якої княжі урядники втручалися 
дуже рідко. Ш ироким застосуванням місцевого самоврядування поясню
ється, як держава могла обходитись таким нескладним адміністративним 
механізмом. Управління, збирання податей, поліція та у певних розмірах 
суд — усе це становило функції самих громад чи складніших їх організацій, 
подібних до пізніших «кіп». Є  підстави гадати, що громади іноді викупо
вували за  певну суму у князя судові мита своєї території і тоді повністю 
звільнялися від втручання княжих агентів не лише в галузь урядування, 
але й суду даної місцевості. Н а  жаль, про самоврядування громад джерела 
говорять дуже мало.

П ро  організацію суду, навіть княжого, ми знаємо дуже мало; більше 
відомий нам лише процес, судочинство княжих судів. Роль судді у процесі 
вирізнялася великою пасивністю. Слідство провадить сама сторона, вона 
ж  виконує і вирок. П роцес має суто формальний, регламентований харак
тер, і суб’єктивній оцінці судді залиш ається дуже мало місця, — явище 
цілком зрозуміле, коли згадати, що суд чинили часто особисті слуги князя 
(тіуни), іноді невільні, і притому одноосібно. Я к  судові докази широко з а 
стосовувалися показання свідків і присяга; письмові докази в юридичних 
збірниках X I —X II ст. («Р уська правда») ще не фігурують зовсім. Апеляції 
не існувало, тому що суддя представляв особу князя як його замісник. Крім 
суду княжого та громадського існував суд домініальний — пана над своїми 
рабами й слугами, і суд церковний — у певних, дотичних до релігії справах 
та над церковними людьми.

Ц ерковна організація була влаштована за візантійським зразком і в той 
період перебувала у тісній залежності від константинопольського патріарха. 
Н авіть прагнень до послаблення цієї залежності ми не зустрічаємо. М и 
трополити присилалися з  Греції, з  походження греки ж. Єпископів обирали 
зазвичай князі, переважно з  людей місцевих. К нязі загалом брали близьку 
участь у питаннях церковного управління, навіть у релігійних спорах, і в за 
галі, як у Візантії, так і у давній Руській державі православна церква мала 
дуже сильно виражений державний характер, перебувала у тісній спілці 
з  урядовою владою і залеж но від неї й зовсім не була цим обтяжена, з а 
своївши візантійський погляд, що світська влада має не тільки заступатися 
за  церкву й охороняти її, а й наглядати за церковними справами.
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У суспільній організації вирізнялися три категорії — а) правлячий 
клас, — люди княжі, або дружина, б) підлегле населення — «люди» у пря
мому значенні та в) категорія, що утворилася з  організацією православної 
церкви, — люди церковні, вилучені з-під влади загальної адміністрації: духо
венство й люди, які годувалися при церкві або перебували під її спеціальним 
заступництвом. У  кожній із цих категорій різко відмежовані класи людей 
вільних, повноправних, і невільних, безправних; але між цими класами 
економічними відносинами створюються групи людей, економічно залежних 
і тому обмежених у своїх громадянських правах. Серед вільних вирізняються 
л ю д и  л іп ш и й ,  кращі, та люди менші, також люди міські й волосні. Таким 
чином, диференціація була доволі значна, але, якщо не зваж ати на поділ 
на вільних і невільних, вона не вирізнялась різким розмежуванням: окремі 
класи зближувалися перехідними групами, і перехід з  однієї до іншої все ж  
не передбачався.

Ім ’я дружини (від  д р у г  — товариш, приятель) підкреслювало вільні 
стосунки її до князя, які справді існували не лише в теорії, а й значною 
мірою і на практиці. Д руж инник, особливо зі старших, видатних її пред
ставників (вони звуться «княжими мужами», «боярами», «огнищанами»), 
вваж ає себе не сліпим слугою князя, а його товаришем; тому він має знати 
його наміри і плани. їх пов’язує вільна угода: дружинник може у будь- 
який час залиш ити князя й перейти до іншого. Тому друж ина складалася 
з  різноманітних етнографічних і громадських елементів, що слідували 
за  своїм князем  із волості до волості. Здебільш ого , однак, особливо 
відтоді, як князівські династії міцно посіли окремі землі, друж ина і спе
ціально — її вищий клас набуває місцевого характеру, поповнюючись 
із місцевого населення, переважно з  вищих класів місцевого суспільства, 
які часто з  покоління в покоління перебували на службі князя й навіть 
успадковували певні посади. У  цьому була обопільна вигода: в інтересах 
князя було мати в себе на службі впливових місцевих людей, так само, як в 
інтересах багатих землевласників і капіталістів стояти ближче до влади. 
А ле двері до цього стану ніколи не були зачинені перед сторонніми еле
ментами. Н авіть  у найбільш згуртоване боярство Галичини, де особливо 
склалися боярські династії, все ж  проникали й досягали високого стано
вища люди «від племені смердів», «попові внуки», хоча на них й дивилися 
косо в аристократичних колах. П рерогативою  старшої дружини порівняно 
з  аристократією  земською , неслужилою, була вища, подвійна «вира» — 
викуп за  голову вбитого.

Утримувалася ця старша дружина й увесь склад останньої (т. зв. отроки, 
себто діти, — молодша дружина) за рахунок данин, адміністративних і судо
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вих доходів. Слідів помісної практики — винагороди за службу земельними 
помістями — ми в цю епоху ще не зустрічаємо. Видатні бояри утримували 
від себе, своїм коштом, також більш чи менш значні загони «отроків». З а 
гальна чисельність дружини залеж ала від доходів князя; наприкінці X I ст. 
великий князь може виставити у поле 80 0  своїх отроків. Дрібні князі мали, 
звісно, й дружини дуже малочисельні.

Зем ська аристократія — бояри (від боярин, більш ий)1, спершу родова, 
давно вже перетворилася на аристократію майнову — клас багатих купців, 
капіталістів і землевласників, а із занепадом торгівлі й промисловості у по
дальші століття дедалі істотнішою ознакою цього класу стає землеволодіння, 
й у X I V —X V  ст. боярин стає синонімом привілейованого землевласника.

Ц я  майнова аристократія, завдяки  економічній перевазі, займала 
впливове становище у суспільному житті та, входячи у значній кількості 
до складу дружини князя, справляла безпосередній вплив і на управлін
ня. К нязівсько-друж инний устрій, будучи із самого початку витвором 
цих багатих класів, і пізніше перебуває з  ними у тісному союзі і з в ’язку. 
Історія київського народного руху 1113 р., коли нижчі верстви населення, 
скориставшися смертю князя, почали грабувати домівки княжих урядни
ків та жидів, а у перспективі передбачалося пограбування взагалі багатих 
людей, і боярство єдиний порятунок вбачало в тому, щоб якомога швидше 
обзавестися в Києві новим князем, — досить добре ілюструє ці відносини. 
Утім, самі юридичні кодекси київські («Р уська правда») чітко вказую ть 
на близькість уряду до багатих класів: охорону їхніх інтересів вони мають 
на увазі перш за все. Демагогія була чужа княжому уряду.

Єдиний юридичний привілей боярства порівняно з іншим населенням 
ми бачимо у сфері спадкового права: за відсутності синів бояри могли пере
давати своє майно дочкам, князь не брав собі виморочного майна по смерті 
бояр і боярських слуг, які не мали синів, як брав у інших класів. Викуп 
за голову земського боярина був однаковий з  усіма, і рядове міщанство 
й селянство були взагалі рівноправні з  боярством, хоча економічна перевага 
приводила ці нижчі класи у вельми відчутну залежність від бояр.

С еред сільського населення ядро складали т. зв. с м е р д и , себто вільні 
та економічно самостійні селяни, що сиділи на своїх землях і мали власне 
господарство. Ц е  вільне селянство користалося всіма громадянськими пра
вами, самоврядуванням і власним судом у своїх громадах (останки цього 
селянського громадського суду збереглися ще у X V I  ст. у т. зв. копних 
судах, які тоді вже експлуатувалися урядом для слідчих і поліцейських 
цілей). У  більш важливих випадках, коли піддавалися великій небезпеці

1 Це було її початковим іменем, пізніше засвоїла його старша дружина.
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добробут і спокій землі, воно, безсумнівно, притягалося й до військової 
повинності.

Стосовно обкладання селянського населення даниною та повинностями, 
через нестачу тогочасних даних, можемо скласти уявлення з  пізніших ука
зівок ( X V —X V I ст.) про порядки, що передували поширенню кріпосного 
права й панщинних робіт. Із цих указівок бачимо, що підставою обкла
дення слугувала велика господарська одиниця, яка звалася д во р и щ ем  (на 
Волині та у Галичині), зем л ею  (у  Київській землі), селом  (у Сіверській) 
і мала у собі зазвичай кілька селянських родин; розмір її бував дуже р із
ним і нічим не регулювався. П одаті вирізнялися великою різноманітністю, 
навіть у тому самому селі; в їхній основі лежала старовинна д а н и н а , яку 
сплачували медом, хутрами, грошима (пізніше даниною спеціально звалася 
данина медова, грошова ж  звалася посощиною, а данина господарськи
ми продуктами у Київській та Волинській землі звалася подимщиною). 
Іншим споконвічним побором було п о л ю д д я ; спершу цим іменем позна
чався обов’язок населення утримувати князя з  його дружиною під час 
їхніх щорічних походів за даниною; згодом він перетворився на регулярну 
подать, яку збирали незалежно від того, чи справді приїжджав князь або 
його агент, чи ні, і яка отримала різні спеціальні назви: поволівщина або 
болкунівщина (бовкун — віл), поклін, стан. Нареш ті, існували оплати для 
різних княжих агентів, що в ’їж дж али на територію громади за  данинами. 
Ц і основні категорії обкладення з  часом обростали різними додатками, 
з  яких потім виростали самостійні податі і вносили вищезазначену над
звичайну різноманітність у систему податей. З  повинностей натуральних 
нам достеменно відомі лише міські й мостові роботи: обов’язок будувати 
й підправляти міські укріплення й мости у районі, до якого належала та чи 
та громада. А ле поряд із ними дуже рано — можливо, ще у часи Київської 
держави, — у сусідстві княжих дворів довколишні селяни почали залучатися 
до різноманітних робіт: підвід, косовиці, жнив і т. д.

О крім  селян-власників, що працювали у своєму господарстві, існували 
селяни безземельні, які господарювали на чужих землях або як наймити 
працювали на свого «господина», за  платню чи відпрацьовуючи борг. Вони 
звуться із го я м и , сябрам и  й за к у п а м и  (під цим останнім іменем виступа
ють вони у постановах «Руської правди»). Особисто вони вільні, але їхня 
економічна залежність відбивається і на їхніх громадянських правах: закуп 
не може, напр., бути свідком у судових процесах, крім дрібних позовів; його 
«господин» має право карати його «про д^ло». Л иш е дуже тонка межа від
діляла цих економічно незалежних людей від становища невільного, й вони 
дуже легко у це становище потрапляли. Так, закуп ставав рабом за втечу



VIII. Політичний і суспільний устрій... 105

від господаря, за проступок — коли з  нього треба було стягнути штраф, 
а він не мав чим заплатити. Крім цих законних приводів закупи попадали 
у рабство й незаконними способами: багаті люди без церемонії робили 
їх рабами за недогляди у роботі, за  втрату інвентарю, продавали у рабство 
третім особам і т. д. Ц і зловживання були настільки часті й різкі, що навіть 
княжий уряд змушений був звернути увагу на них і видати, — можливо, під 
впливом того самого народного руху 1113 р., яким були викликані обмеження 
проти лихви, — низку ухвал проти вказаних зловживань. Ц і ухвали, однак, 
дуже недостатньою мірою захищали закупа від зловживань господаря.

Тяжкі умови життя, занепад торгівлі і хліборобства під впливом тю рк
ських спустошень вели до зменшення вільного селянства, дрібного вільного 
промислу й до збільшення кількості безземельних наймитів і невільних. 
Розорені селянські господарства збільшували собою маєтки бояр, а їхні 
господарі попадали до безстрокової служби закупництва, з  тим, щоби звідти 
за  першої нагоди бути переведеними до категорії холопів. Умови кредиту 
були дуже тяжкі: 15% вважалися дуже легким, «християнським» відсотком, 
а неоплатний боржник потрапляв у закупи або неволю. П озбавлення волі 
практикувалося навіть по закону у цілій низці випадків.

« Р у ська  правда» вказує на такі дж ерела рабства: якщ о вільний 
чи вільна узяли шлюб з  рабою чи рабом, не обумовивши собі свободи, або 
вступили у дворову службу без такої ж  гарантії; якщо банкрут зізнавався 
у банкрутстві з  легковажності чи несумлінності, — його продавали у рабст
во на користь кредиторів; у рабство попадали закупи за  різні провини; 
рабами ставали особи, що не могли заплатити судовий штраф (ці штрафи 
були дуже великими). Нареш ті, дуже поширеним джерелом рабства був 
полон під час війни.

З а  давньоруським правом, раб — «холоп» — не був юридичною осо
бою; він не міг бути ні суб’єктом, ні об’єктом злочину, і закон мав на увазі 
виключно матеріальний збиток, спричинений рабом чи в його особі завданий 
його панові. Раб  не несе ніякої відповідальності за свої вчинки і не має ніяких 
прав. Господар має над ним необмежені права, і в ці відносини господаря 
й раба закон не втручається зовсім.

П ід  впливом суспільного прогресу та християнської проповіді такий 
принциповий погляд на раба, однак, суворо не додержувався. Робилися 
винятки для вищих категорій невільних слуг княжих і боярських, а також 
помітні зачатки того, що рабу ставиться у провину його вчинок. Із прина
гідних указівок бачимо, що насправді раби часто володіли власним майном, 
вели торгові операції тощо. Якщ о економічний процес переводив до категорії 
невільних дедалі більші маси людей повноправних та економічно самостій
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них, то, з  іншого боку, поліпшувалось і підвищувалося становище цього 
класу невільних, який усе зростав.

Звертаю чись від суспільних та економічних відносин до побуту й куль
тури українських земель X I —X III ст., я зупинюсь лише на деяких більш 
характерних сторонах їхнього життя, якими є право, релігійні ідеї, книжність.

Джерелами для вивчення права слугують, окрім угод з  Візантією X  ст., 
юридичні кодекси, відомі під загальним іменем «Руської правди». Серед них 
ми можемо встановити три основні редакції: найдавнішу — першої половини 
X I ст., другу — другої половини X I ст. і третю — першої чверті X II ст. Усі 
вони, очевидно, складені у Києві приватними особами, на підставі судових 
рішень і князівських розпоряджень. Н езваж аю чи на те що вони дають 
картину юридичних відносин лише для першої половини розглядуваного 
періоду, київське право і в них має вже виразні ознаки тривалого розвитку 
й розроблення. Н а  жаль, ми зустрічаємось у них головним чином з  карним 
правом і процесом і дуже мало — з  правом цивільним.

Суспільне значення злочину визнається вже цілком виразно. В оцінці 
його переважає погляд матеріальний, за яким проступок оцінюється за його 
результатами — за  ступенем завданої ним шкоди; але поряд із цим, по
чинаючи вже з  найдавнішої редакції, помічаємо виразні зачатки і більш 
прогресивної — суб’єктивної оцінки: береться до уваги напруга злої волі 
у проступкові, усвідомленість і осудність його (розрізняється стан афекту 
і нормальний стан); але поняття рецидиву й міри участі у проступкові ки
ївському праву на даному ступені розвитку ще не відомі.

У  системі покарань «Руської правди» головне місце займали помста 
і грошовий штраф. Помста або слідує за вироком, або передує йому (останнє 
траплялося, мабуть, частіше), і суд тільки вирішує, чи мав право на помсту 
і чи підлягає за неї покаранню месник. У  повній силі залишає її і остання 
редакція «Руської правди». Я кщ о месника не було або він відмовлявся 
від права помсти, тоді злочин оплачувався штрафом. Ш траф ом  каралися 
й проступки проти права власності. О крім  штрафу на користь потерпілого 
стягувався штраф на користь уряду. П ід  впливом візантійського права уряд 
кілька разів намагався запровадити смертну кару, але вона щ оразу скасову
валася, надто суперечачи, вочевидь, звичаям і правосвідомості суспільства. 
Тілесне покарання практикувалося також винятково тільки над рабами, 
за  якими людських прав не визнавалося.

У  сфері цивільного права привертають до себе увагу постанови про по
зику, що свідчать про широкий розвиток кредиту. Законодавство здійснює 
спеціальне протегування торговому кредиту, намагається звести до mini- 
m um ’y формальності для кредитних правочинів між купцями і робить всілякі
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пільги для банкрутств, що сталися не з  вини даної особи. П ри всьому тому 
відсотки були високі, і лише під впливом київського руху 1113 р. уряд зробив 
спробу обмежити надто кричущі зловживання лихви.

У спадковому праві багато що залишається неясним. Існує успадкування 
за  законом і за заповітом, але коло спадкоємців в обох випадках, власне, 
те саме: батько лише управляє майном сім’ї й тому обмежений у розпоря
дженні ним. Більше прав має мати стосовно своєї частини. П ро  економічні 
й юридичні відносини членів сім’ї за життя батька «Руська правда» не каже 
майже нічого, очевидно, — визнаючи за  ним вельми широку патріархальну 
владу у родині, зате багато займається відносинами, що виникають після 
його смерті. Д ля визначення становища жінки цікавим є закон, який вста
новлював за її убивство ту саму плату, що й за вбивство чоловіка; але якщо 
вбивав чоловік винну дружину, то плата визначалася лише у половинному 
розмірі. З а  життя чоловіка дружина юридичної ролі не відіграє, очевидно, 
ніякої, але по його смерті вдова набуває великого значення як глава сім’ї 
та опікунка, і право дуже турботливо оберігає її від зазіхань дітей і родичів.

Н асправді і за  ж иття чоловіка дружина користалася, безсумнівно, 
великим значенням; так, ми бачимо, що княгині беруть помітну участь 
в управлінні, й М ономах у своєму повчанні синам радить їм не давати 
дружинам влади над собою. У  бурхливу епоху галицького життя першої 
половини X III ст. боярині беруть діяльну участь у політичних і партійних 
відносинах, і їхні поради вирішують іноді навіть суто військові питання. 
Узагалі у сімейних відносинах давнього українського побуту було багато 
здорових задатків, і якщо пізніший вплив християнства сприяв упоряд
куванню й певній ідеалізації цих відносин, то, з  другого боку, аскетична 
недовіра та зневага до жінки діяли у цілком зворотному напрямі й вели 
сімейні відносини не вперед, а назад.

Засвоєння християнських ідей та візантійської церковності було голов
ною рисою духовного життя цієї епохи. У  значніших культурних центрах, 
де ще попередні культурні зносини підготували ґрунт для нової релігії і ство
рили християнські громади задовго до офіційної християнізації суспільства, 
ця остання зробила великі успіхи протягом одного століття. У  Києві вже 
наприкінці X I ст. бачимо масу домових церков, численні монастирі й людей, 
щиро й міцно відданих християнському вченню. П оза  такими центрами 
останнє, звісно, поширювалося повільно і з  кількісним примноженням 
послідовників багато програвало у своїй чистоті, приноровлюючись до з а 
лишків давньої релігії, змішуючись із ними і таким чином перетворюючись 
на суміш елементів християнських і поганських, що у старих пам’ятках 
отримала характерну назву «двовір’я». Поганські свята, прийнявши ім’я
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християнських або механічно приєднані до них, існували й далі, аж  до на
шого часу; на християнських святих переносились властивості язичницьких 
божеств; до християнських обрядів приєднувалися давні язичницькі (напр., 
весільні, поминальні і т. д .).

А ле двовір’я було лише більш різким проявом того поєднання хрис
тиянської зовнішності й поганського життя, яке у менш яскравих формах 
зовсім виразно виступає й у меншості, що з  формального боку цілком з а 
своїла християнство й здобувала похвальні титули «благовірних» та «хрис
толюбців». О бряд, зовнішня побожність, як найлегше засвоювані аспекти, 
головним чином, і приймалися суспільством, та й самим духовенством часто 
рекомендувалися так посилено, що відсували на другий план моральний 
зміст християнства. Спорудження церков, відвідування богослужінь, піст, 
милостиня й приношення духовенству стали головними проявами благо
честя1. Щ одо безпосереднього впливу на життя, то у цьому відношенні 
християнській проповіді вдалося вплинути на обмеження свободи статевих 
стосунків, трохи впорядкувати шлюб й зробити дещо для поліпшення сі
мейних взаємин, хоча до цієї сфери вона входила дуже мало; немає сумніву 
також, що вона вплинула на поліпшення становища невільних та, можливо, 
трохи пом’якшила крайнощі лихви. Успіхи християнської проповіді у цих 
сферах полегшувалися сприянням уряду та його законодавства, яке значною 
мірою підкорилося її впливові.

П ро силу впливу християнського вчення на найбільш щиро віддану йому 
меншість можемо судити по поширенню аскетизму, за характером своїм 
абсолютно не властивого природі первісного слов’янина. Християнізація 
Руської держави збігається з  епохою надзвичайного розвитку чернецтва 
у Візантії та надмірної пошани до нього: чернецтво визнавалося ніби нор
мою християнського життя, а всіляке благочестя в миру — лише слабкою 
копією християнства. Ц і погляди перейшли й до українського суспільства 
й з  усім запалом неофітів були засвоєні людьми з більш тонким моральним 
почуттям. Уже в середині X I  ст. виникає ціла низка монастирів у Києві. 
А ле справжнім творцем чернецтва тут був ігумен Печерського монастиря 
Ф еодосій з  Курська. Організований ним за візантійськими зразками П е- 
черський монастир став головним осередком аскетизму і взірцем для всіх 
монастирів Східної Європи. У X II і X III ст. чернецтво отримує великий 
розвиток. Ц ентром його залиш ається до повного свого занепаду Київ, де у

1 Характерним проявом цієї переваги зовнішнього благочестя слугують суперечки 
про те, чи можна постити у середу й п’ятницю, якщо на цей день припадає свято; супер
ечки ці вельми сильно хвилювали духовенство й інтелігенцію українських і великоруських 
земель у другій половині XII ст.
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X II ст. знаємо до 20-ти  монастирів; але вони поширюються також  і у решті 
земель. Заснування монастиря є майже обов’язковою справою для кожного 
видатного князя. Виникають вони і з  ініціативи самих монахів. їхнє куль
турне значення і вплив на християнізацію населення безсумнівні. А ле сам 
по собі аскетизм мав і небажані сторони; вже сам принцип — що лише поза 
мирським життям є можливим справжнє християнське житіє, — змушуючи 
ставитися до мирського життя зневажливо, давав привід не визнавати в за 
галі можливим висунення суворих моральних вимог до мирського життя. 
Ц е  викликало вже тоді з  боку більш далекоглядних моралістів протести 
проти захоплення чернецтвом.

Ш кола і книжність були принесені з  Візантії як атрибути християнства. 
М етою  навчання було розширення відомостей про християнське вчення, 
можливість бути успішним у благочесті. Л ітературний запас, який Русь 
отримала готовим — у вигляді грецьких оригіналів та панонських і болгар
ських перекладів, мав різко виражене церковне забарвлення: переважала 
церковно-повчальна література, а те, що повідомлялося з  інших галузей 
знання, мало лише службове значення щодо неї і взагалі було просякнуто 
церковністю. Ц е  справило свій вплив і на оригінальну творчість, позна
чивши її на цілу низку наступних століть тим самим релігійним характером.

П ро  організацію та прийоми навчання нам відомо дуже мало. Воно 
відбувалося, вочевидь, за візантійським зразком  — у монастирських і ка
федральних школах, де навчали т. зв. дидаскали й маїстри; такі школи мали 
з ’явитися і в українських землях з  часів Володимира та Ярослава, про яких 
літописи повідомляють, що вони збирали у великій кількості дітей для на
вчання. Крім такого колективного шкільного навчання, мало місце, звісно, 
й індивідуальне, коли охочий повчитися учень йшов у науку до грамотія, 
«маїстра»1. Більшість учнів не просувалися в науці далі вміння читати. П ись
мо й лічба були дальшим ступенем навчання. Реш та відомостей черпалися 
з  перекладних візантійських підручників та енциклопедій, читання яких 
супроводжувалося поясненнями наставника, якщо такий був. Найбільш у 
суму відомостей вони могли надати з  історії (хоча це й були сухі і не завж ди 
вірогідні ф акти), менше й гірше за  все — з природничих наук.

Вивчення грецької мови, що відчиняло двері до оригінальної візантій
ської літератури, було вищим ступенем науки, а вінцем її вважалися літера
турна освіта, засвоєння таємниць риторики, стилю, чого було дуже важко 
досягти без керівництва наставника. М и дійсно зустрічаємо в X I —X III ст. 
низку людей, які цілком оволоділи й літературною манерою, і змістом ві

1 3  візантійського «маїстр», magister, веде потім свій початок слово «мастер», 
як звалися у великоруських землях такі вчителі грамоти.
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зантійської освіченості, та стояли цілком на її рівні, як митр. Іларіон, К и 
рило, єпископ Турівський, Климент Смолятич та деякі анонімні автори. 
А ле ці «філософи» становили меншість порівняно з  людьми, що писали 
«попросту», себто простими, більш чи менш талановитими начитанцями.

П ро  оригінальну літературу того часу ми взагалі маємо надто урив
часті відомості. Внаслідок пізніших знегод і занепаду культурного життя 
в українських землях наступних століть до нас дійшло головним чином те, 
що збереглося у землях північних, великоруських, і оскільки до середини
X II ст. великоруські землі були у більш тісній залежності від Києва, то і 
збереглися тут головним чином твори X I та першої половини X II ст. Таким 
чином, ми маємо дуже мало матеріалу для судження про літературний рух 
в українських землях у другій половині X II і у X III ст., та й для попереднього 
часу в жодному разі не можемо покластися на повноту наявного матеріалу.

Згідно із загальним характером просвіти найбільшого розвитку набула 
література повчальна — повчання у формі проповідей і послань та житія 
святих. Л ітература цього роду перебувала, звісно, у тісній залежності від 
візантійських зразків: навіть автори житій ідуть сліпо за візантійськими шаб
лонами, позичаючи в них не лише прийоми, а й цілі епізоди, навіть просто 
пристосовуючи візантійські житія до своїх святих. Більше оригінальності 
й свіжості бачимо в історичній літературі, що набула великого розвитку, 
але збереглася для нас лише у вигляді кількох літописних компіляцій X I I—
X III ст. Х ристиянське забарвлення на ній відбилося неоднаковою мірою: 
ми зустрічаємо партії, які цілковито вийшли, очевидно, з-п ід  пера людей 
світських або зі світськими інтересами, учасників політичних подій і воєн, 
й у них у повній свіжості доходить до нас віяння життя (такою є, напр., 
середня частина Київського літопису X II ст., деякі частини Галицько-Во
линського). Л ітературна манера зазвичай проста, невибаглива; виняток 
становить вступна частина Галицького літопису, в якій ми маємо, вочевидь, 
витвір тодішньої української літературної школи з  її гарним, образним, ін
коли надто барвистим і важким стилем, що виробився із злиття елементів 
візантійського риторства та української поетичної творчості. Д о  цієї школи 
належить ціла низка творів кінця X II й початку X III ст. — закінчення К и 
ївського літопису X II ст. і Галицький X III, слова Кирила, єп. Турівського, 
«М оління» Даниїла та — знамените «Слово о полку Ігоревім».

«Слово о полку Ігоревім» — єдиний витвір поетичної творчості, який 
зберігся у цілості, але він містить у собі вказівки на цілу низку творів і поетів, 
та й самою своєю технікою, своїм стилем, що засвоїв у достатку елементи 
давнього язичництва, масою картин і образів, стиснутих, зведених до натя
ків, свідчить про існування поетичної традиції, дуже давньої, культивованої
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у низці поколінь, яка спиралася, з  одного боку, на візантійську літературу 
в її слов’янсько-українських шатах, з  іншого боку, — на поезію народну. 
Д еякі уламки цієї поетичної творчості дійшли до нас також  і в наших літо
писних компіляціях.

З і  сфери мистецтва у значній кількості збереглися твори архітектури 
й живопису (фрески й мініатюри), до яких примикають також  мозаїки 
та емалі, потім трохи різьблення на камені і дуже багато декоративного 
мистецтва в галузі ювелірних виробів. В архітектурі й живописі, мозаїці 
та емальєрстві українські майстри є учнями й наслідувачами греків. Перші 
найстаріші місцеві пам’ятки вийшли з рук грецьких майстрів, але вже у дру
гій половині X I  ст. з ’являються свої місцеві мистці, учні греків; з  першої 
половини X II ст. ми маємо вже безсумнівні пам’ятки роботи місцевих май
стрів (напр., у монастирських церквах св. М ихаїла й св. Кирила у К иєві). 
Наслідуючи візантійські зразки, вони вносили й нові, власні особливості 
у свої твори. Із плином часу ці нові домішки й нові течії мали виступати дедалі 
виразніше; але, на жаль, і тут, як і в літературі, для найцікавішого для нас 
часу, X I I—X V I ст., ми не маємо майже ніякого матеріалу. У жалюгідних 
залишках церковної архітектури Галичини помітні сліди західного впливу; 
про них говорять також  літературні твори. Ц е  поєднання елементів місце
вих, візантійських і західних являло б собою для нас великий інтерес, але 
матеріал надто бідний, та й той не зібрано й не вивчено достатньою мірою.

Більш е інтересу й різноманітності становлять багаті залиш ки д ав 
нього ужиткового мистецтва — у виробах ювелірних. Тут із впливами 
візантійськими з самого початку змішуються надзвичайно давні й сильні 
на українській території впливи східні, причому і ті, й ті більш чи менш 
самостійно переробляються українськими майстрами. М и зустрічаємо тут 
велике багатство техніки орнаментики (гравіювання, оксидування, емаль, 
філігрань, зернь), і якщо для одних мотивів можна вказати близькі взірці 
у мистецтві візантійському чи східному, то в інших ми маємо вочевидь 
оригінальні комбінації або дуже далекі відгомони чужих зразків. Техніка 
цих виробів українських майстрів стоїть дуже високо — іноді значно вище 
аналогічних західноєвропейських виробів X I —X II ст.

Взагалі життя й культура українських земель X I —X III ст. вирізняється 
значним розвитком і великою різноманітністю елементів, культурних течій 
та їхніх впливів, що зустрічалися на українських теренах. Тісно примкнувши 
наприкінці X  ст. до візантійської культури, вона із X III ст. дедалі сильніше 
зближується із Заходом , і його вплив у галицьких пам’ятках першої по
ловини X IV  ст. відчувається дуже сильно (князі користуються печатками 
західного зразка, грамоти їхніх канцелярій пишуться латиною і т. ін .). А ле
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наслідуванням не вичерпувався зміст українського життя. У ньому відчува
ється внутрішня сила розвитку й руху, й воно могло дати нам вельми цікаві 
результати за сприятливіших умов розвитку. Слабкою стороною української 
культури було те, що вона спиралася на надто незначну верхню меншість 
населення. Занепад  державного життя у зв ’язку із занепадом багатого місь
кого й землевласницького боярства підірвав її цілком, і з  неї вціліли лише 
ті жалюгідні залишки, які могли бути засвоєні народними масами й темним 
сільським духовенством, — залишки, що не дають нам жодного уявлення 
про багатий культурний зміст і розвиток Давньої Русі й котрі у сторонніх 
елементів, дотичних до них, створювали цілком хибні уявлення про останню.

Детальніше про суспільний устрій і управління — «Історія України- 
Руси», т. III, розд. З, про відносини економічні, побут і культуру — там 
само, розд. 4.

Грушевський М . Суспільно-політичний устрій українсько-руських 
земель X I —X III в. /  М . Грушевський / /  Історія України-Руси. — Т . III: 
до року 1340. — Л ьвів: Д рукарня Наукового товариства імені Ш евченка, 
1900. -  С . 2 3 9 - 3 4 8 .

Грушевський М . П обут і культура /  М . Грушевський /  /  Історія Украї- 
ни-Руси. — Т . III: до року 1340. — Л ьвів: Друкарня Наукового товариства 
імені Ш евченка, 1900. — С . 3 4 9 —376.

Грушевський М . Політичний та суспільний устрій українсько-руських 
земель в X I —X III в. /  М . Грушевський / /  Історія України-Руси. — Т . III: 
до року 1340. — 2-е видання, розширене. — Л ьвів: Д рукарня Наукового 
товариства імені Ш евченка, 1903. — С . 194—332.

Грушевський М . П обут і культура /  М . Грушевський /  /  Історія Укра
їни-Руси. — Т . III: до року 1340. — 2-е видання, розширене. — Л ьвів: 
Д рукарня Наукового товариства імені Ш евченка, 1903. — С . 3 3 3 —503.
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IX. ПЕРЕХІД УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ПІД ВЛАДУ 
ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО Й ПОЛЬЩІ

(X IV -X V  ст.)

Із занепадом державного життя у Східній Україні області її поступово 
стають володіннями литовських князів.

Галицько-Волинські землі, що визнали у 1340 р. своїм князем Л ю - 
барта Ґедиміновича, замість убитого Ю рія-Болеслава, — були не єдиним 
набутком литовської династії на українській території того часу. Середні 
десятиліття X IV  ст. були добою надзвичайно дієвого й успішного збирання 
земель давньої Руської держави з їх ослабленим або зовсім розкладеним 
державним устроєм литовськими князями, представниками нової, що тільки 
почала формуватися, незжитої політичної сили.

Д уж е запізніла і в культурному, і в суспільному своєму розвитку, 
литовська народність у X III  ст., — можливо, не без впливу німецького 
натиску з  Балтійського узбереж ж я, що загрож ував їй цілковитим зн и 
щенням, — починає організовуватися політично, здійсню є цей процес 
надзвичайно швидко та успішно й одночасно притягає до себе розбиті 
залишки давньої Руської держави. Міндовг, який вважається засновником 
Л итовської держ ави, дійсно тільки ще збирає литовські племена у більш 
сильну й згуртовану держ авну організацію, але одночасно вже володіє 
цілою низкою дрібних білоруських князівств у басейні Німану, П р и п ’яті 
й Березини й намагається поширити свою владу далі, у землі чернігівські, 
смоленські, полоцькі (у  середині X III  ст.). Галицько-волинські князі не
друж ньо дивились на цю нову політичну силу, але зупинити її зростання 
не спромоглися. Н е  вдалися й їхні династичні плани — шляхом союзів 
і шлюбів провести своїх членів на княжі столи цієї нової Л итовської д ер 
жави; один із синів Д анила, Ш варно, справді, отримав був литовський 
великокняжий престол від сина М індовга — Войшелка, але невдовзі помер, 
і нові литовські династії незабаром зовсім звільняю ться від будь-якого 
впливу галицько-волинських князів. Н а  початку ж  X IV  ст., утвердившись 
у литовських землях, династія Ґедиміна з  подвоєною енергією збирає 
білоруські та українські землі1.

Ц ей  процес збирання київського спадку литовською династією дуже 
мало відомий у деталях. Відбувався він здебільшого без галасу й гучних 
конфліктів, без великих воєн і значних змін в устрої приєднуваних земель, 
і тому дуже мало залишив слідів у джерелах, тим більше, що з  цих земель від 
X IV  ст. не збереглося для нас ніяких місцевих літописів і дуже мало актового

1 Ось генеалогія цієї династії (відзначаю лише цікавих для нас її членів):
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матеріалу. Стоячи набагато нижче у культурному й суспільному розвитку 
порівняно з  народністю приєднуваних земель, українською чи білоруською, 
литовська народність підпадала під вплив слов’янського елементу, його 
державних і громадських форм, релігії, побуту, писемності. Білоруська мова 
стала мовою писемності й діловодства Великого князівства Литовського 
на весь подальший час (литовська мова у писемності не застосовувалася); 
право й політико-суспільна схема, вироблені Київською державою, лягли 
в основу державного права Вел. кн. Литовського; сама династія литовська 
сильно обрусіла: між її членами у другій половині X IV  ст. більшість князів 
було православних і геть обрусілих. Вплив справляла особливо білоруська 
стихія, оскільки білоруські землі були раніше приєднані й тісніше пов’язані 
з  Вел. кн. Литовським, ніж землі українські.

Почасти через культурну бідність Литви, почасти з  політичних міркувань 
литовські князі й пізніше намагалися вносити якомога менше змін в устрій 
та відносини своїх слов’янських провінцій: «М и старого не порушуємо, а ново
го не встановлюємо», — було їхнім гаслом. Попервах же литовська окупація 
вносила лише мінімальні зміни у відносини приєднуваних земель: непоруше- 
ними залишались усі правові норми, суспільний устрій і життя; дуже часто 
залишались на своїх місцях і попередні князі (де вони були), і тільки у вигляді 
вищої влади з ’являвся тепер серед них який-небудь член литовської династії 
або сам великий князь, а відношення нового уряду до нової провінції обме-

Путувер (варіанти: Pucuverus Lutuverus) f  близько 1293 р.

Вітень f  1315 Ґедимін *1*1341

Ольґерд Кейстут f 1382 Коріят f  бл. 1385 Любарт f  бл. 1335
(див. нижче)

Сиґізмунд
1*1440

Юрій Олександр Костянтин Федір Федір 
подільські князі 1* 1431

Ольґерд 1* 1377Лінія Ольґерда:

Володимир 
кн. київський

Ягайло f 1434 Свидригайло f l4 5 2
л .

Олелько 1*бл. 1454 Владислав f 1444 Казимир f  1492

Семен Михайло
f 1470 11481

Іоанн-Альбрехт Олександр Сиґізмунд
11501 1*1505 f  1548

Сиґізмунд-Авґуст 1*1572
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жувалося щонайбільше вимогою участі у воєнних походах. З а  таких відносин 
і за бідності наших джерел не дивно, що ми іноді тільки пізніше дізнаємося 
про здійснену зміну — приєднання тої чи тої землі до Вел. кн. Литовського, 
а час і обставини цього факту залишаються зовсім невідомими.

У першій чверті X IV  ст. більшість білоруських земель уже так чи інакше 
була пов’язана з  Вел. кн. Литовським й литовські князі простягали руки 
і до земель українських. З  пізніших відомостей та деяких непрямих вказівок 
виходить, що вже тоді, у першій чверті X IV  ст. (за  останніх Романовичів 
або у міжцарів’я по їхній смерті), була відірвана від Галицько-Волинської 
держави й приєднана до Вел. кн. Л итовського волость Берестейсько-Д о- 
рогичинську, себто землі по середній течії З ах . Бугу. П ізніш е генеалогічне 
сказання говорить, що один з  литовських князів, якого воно зве Відом 
і вміщує між М індовгом та братом (і попередником) Ґедиміна Вітенем, 
приєднав до Вел. кн. Л итовського значну частину Деревлянської землі, 
тобто північно-західної Київщини. Ц е  повідомлення заслуговує на по
вну увагу: після того як у залежність від Вел. кн. Л итовського потрапила 
вся Турово-П інська земля (а це сталося, мабуть, ще наприкінці X III або 
на початку X IV  ст.), литовські князі цілком природно стали приводити під 
свою владу і найближчі київські волості, й такими були саме землі давніх 
деревлян. З а  Ґедиміна вже й Київ перебував, очевидно, у сфері політич
ного впливу Л итви, хоча київський князь формально був ще під владою 
Татарської орди (дж ерела називають київським князем якогось Ф едора, 
маленького князька невідомого походження). П ід  владу литовської династії 
Київ остаточно перейшов уже за сина Ґедиміна, О льґерда, який відібрав 
його від останнього князя, згаданого вже Ф едора, й посадив тут свого 
сина Володимира (близько 1360 р .). Разом  з  Києвом залежними від ньо
го стали й величезні спорожнілі простори на лівому березі Д ніпра (землі 
давнього Переяславського князівства і сусідні з  ним території), і відтоді, 
у X V —X V I ст., вони зараховувалися теж  до Києва.

З а  О л ьґер д а  ж  були приведені у залеж ність від великого князя 
литовського й землі давнього Чернігівського князівства, а також  край 
по середній течії Д ністра й П івденного Бугу, який тепер отримує ім’я 
П оділля. У  цьому краї спочатку суперничали впливи К иєва й Галича, 
пізніше його притягла Галицько-Волинська держ ава, але рух «татарських 
людей» поставив його у безпосередню залеж ність від Татарської орди. 
Коли в О льґерд а, у 1360-х  роках, відбувся розрив з  татарами, його 
племінники, сини К оріята Ґедиміновича, засіли у подільських містах, 
укріпили їх проти татар і утворили ще одно князівство, що стало у певну 
залеж ність від великого князя литовського.
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У чернігівські відносини О льґерд  втрутився через їхній зв ’язок зі смо
ленськими. Найголовнішим із чернігівських столів — Брянськом — володіли 
тоді смоленські князі, і О льґерд, що намагався заволодіти Смоленськом, 
захопив Брянськ у 1350-х роках (близько 1357—1358 рр .). Ц е  було по
чатком його подальших набутків у чернігівських землях; їхніх подробиць 
не знаємо, але в останній чверті X IV  ст. бачимо всі найважливіші столи 
західної частини Чернігівської землі (Брянськ , Н овгород, Чернігів, С та 
ро дуб) у руках кількох князів з  литовської династії, а у східній — дрібних 
князів зі старої династії, приведених у залежність від Л итви. Ц ю  залеж 
ність підтримувала тут низка фортець, що перебували під безпосередньою 
владою литовських князів.

Таким чином, уся Східна Україна в останній чверті X IV  ст. була під
корена великому князю литовському. Ц ього блискучого результату було 
досягнуто за порівняно нетривалий час, без великого клопоту й особливої 
напруги. Н аселення без опору підкорялося великому князю литовському; 
колишні князі залишалися на своїх місцях, під зверхністю князів з  нової 
династії, або їх легко усували, — надто слабкі вони були, щоб опиратися. 
Татарська орда, яка вважала ці землі своїми «улусами», була надто р о з
ладнана й ослаблена у другій половині X IV  ст., щоб чинити серйозний опір. 
З  1360—1370-х рр. ми маємо звістку про конфлікти Л итви з  татарами, 
викликані, мабуть, цим рухом її в українські землі (перед тим О рда була 
навіть союзником Л итви), але ці конфлікти не могли зупинити литовську 
окупацію. Татарські хани й потім вважали Східну Україну своїм улусом 
і претендували на данину; ці претензії іноді до деякої міри задовольнялися, 
іноді ж  відбивалися збройною силою, та попри все не заважали фактичній 
окупації українських земель литовськими князями, втім, цілковито вже 
асимільованими, які перетворилися в українських князів литовської династії.

Значно більшого напруження вимагало від литовських князів утримання 
в їхніх руках західних земель України, і їм, кінець кінцем, не вдалося втримати 
їх під своєю владою — не вдалося зібрати у своїх руках усі українські землі.

Я  вже згадав, що ще, мабуть, за життя Ю р ія -Болеслава між польським 
та угорським королями відбулася угода стосовно спільних дій у Галицько- 
Волинських землях. Одночасний їх похід у Галичину за  першої звістки про 
смерть Ю р ія -Болеслава наводить на думку, що вже тоді між ними існувала 
угода з  галицького питання. У будь-якому разі існування такої угоди між 
ними пізніше не підлягає сумніву, і якщо її не було укладено перед смертю 
Ю р ія -Болеслава, то це сталося трохи згодом. Ц е  була династична комбі
нація подібно до компромісу 1214 р.; угорський король давав carte blanche 
[свободу дій] у Галицько-Волинських землях Польщ і, що шукала реваншу
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на сході після відречення від західних польських земель на користь Пруссії 
та Чехії. П ольський король у разі відсутності в нього нащадка чоловічої 
статі обіцяв передати після себе польську корону угорській династії1. У  тому 
ж  разі, якби у польського короля з ’явилися нащадки-чоловіки, угорський 
король, який зберігав і надалі свої «історичні права» на Галичину, застеріг 
собі право отримати її від Польщ і після сплати воєнних витрат. Внаслідок 
цієї угоди Казимир у своїй боротьбі за  Галицько-Волинські землі знахо
див більш-менш дієву підтримку в Угорщині; активним союзником його 
був також папа. Л ю барт же головним чином мав спиратися на місцеві, 
українські сили Волині: О льґерд  та інші литовські князі лише зрідка мали 
можливість прийти йому на допомогу, оскільки за всієї своєї надзвичайної 
екстенсивності Л итовська держава була слабко організована не лише тоді, 
а й пізніше: численні різноплемінні землі, зібрані литовськими князями, 
не були сконцентровані в один потужний організм, і до сильних напружень 
ця державна організація не була здатна; притому до самого X V  ст. її сили 
й увагу постійно відволікала боротьба з  німецькими рицарськими орденами, 
які безнастанно спустошували литовські землі і прагнули до завоювання су
сідніх литовських територій. У 1340—1350-х рр. допомогу Любарту надавали 
татари, але й їх час від часу схиляв на свій бік Казимир, а пізніше стосунки 
О рди та литовських князів і зовсім зіпсувалися. З а  таких умов розвивалася 
наполеглива й надзвичайно важлива за своїми наслідками, як початок оку
пації Польщ ею  українських земель, боротьба за Галицько-Волинські землі.

Перший похід Казимира у 1340 р. не мав важливих наслідків: Дмитро 
Дедько, найстарший із галицьких бояр, що правив від імені Лю барта Галичи
ною, закликав на допомогу татар, і Казимир, з  огляду на загрозу татарського 
нашестя, уклавши угоду з  Дедьком, мусив відмовитись від подальших пре
тензій на Галичину. П роте він їх не облишив. Уже близько 1345 р. бачимо 
в руках Казимира західну галицьку окраїну — Сяноцьку землю, а у 1349 р., 
забезпечивши собі нейтралітет татар, він, зібравши значні сили, раптовим 
походом захопив Галичину й велику частину Волині. Любарт, щоправда, 
негайно оговтався, повернув собі Волинь і намагався відняти у Казимира 
Галичину; але тут польська окупація трималася стійкіше. П еремир’я 1352 р. 
залишило у фактичному володінні Казимира Галичину, в руках литовських 
князів Волинь, і, незважаючи на те що боротьба тривала після того ще чверть 
століття, доходячи іноді до дуже сильної напруги, тільки час від часу тій 
або тій стороні вдавалося посунути межу своєї окупації у той чи інший бік; 
у головних же рисах володіння сторін спору трималися стійко в межах, ви- * з

1 Внаслідок цієї угоди після Казимира польським королем справді став Людовік
з угорської (анжуйської) династії.
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значених першим перемир’ям: Галичина із Холмщиною залишалася в окупації 
польсько-угорській, волинські землі — під владою Любарта.

Причину цієї невдачі Л ю барта в Галичині крім нерівності сил треба 
вбачати також  у тому, що боярство, яке правило тут від імені Л ю барта, 
не користувалося популярністю. Казимир же з  першою окупацією поста
рався конфіскаціями та репресіями послабити найбільш ревних противників 
П ольщ і і ввести нові елементи, у вигляді польських, німецьких та інших ко
лоністів та землевласників, які мали всі причини сприяти польській окупації. 
Галичина залишилася під владою Польщ і, Волинь — під владою Л ю барта.

Д о  смерті Казимира (1370) Галичина перебувала у фактичному володін
ні Польщ і. О скільки в нього не було синів, то на підставі попередніх угод 
польська корона перейшла до угорського короля Лю довіка, що об’єднав 
у своїх руках Угорщину і Польщу. А ле оскільки й у Л ю довіка не було 
синів, а спадкоємність по жіночій лінії не була передбачена попередніми 
трактатами й зустрічала досить потужні перешкоди, то Лю довік, не вваж а
ючи польську корону цілком надійною, постарався забезпечити Угорщині 
володіння Галичиною і тому спочатку (у  1372 р .) віддав її у володіння своїй 
вірній людині, Владиславу, князеві опольському (з  онімечених польських 
князів С илезії), як угорський лен, а потім перетворив на угорську провін
цію й роздав в управління угорським намісникам (1379 р .). А ле у 1387 р., 
влаштувавши шлюб королеви Ядвіґи з  Ягайлом, себто знайшовши нову 
точку опори проти Угорщини (яка до того ж  була тоді у надзвичайно сум
ному становищі внаслідок внутрішніх смут), польський уряд спорядив похід 
і остаточно приєднав Галичину до П ольщ і1.

Кінець кінцем, наполеглива боротьба П ольщ і з  литовськими князями 
або, краще сказати, з  українським населенням, що підтримувало цих кня
зів у боротьбі з  польською окупацією2, була перервана цією несподіваною

1 Угорщина опротестувала це порушення своїх прав, але більш енергійно виступити 
тоді була не в змозі. Питання про права на Галичину порушувалося на дипломатичних 
конференціях, та вирішення його відкладалось усе далі й далі, і врешті ця справа зо
всім заглухла в середині X V  ст., і лише коли було порушено питання про поділ Польщі 
у XVIII ст., вийшли на світ Божий знову ці історичні права Угорщини на Галичину та, 
як я згадував, стали приводом до приєднання її до Австрії, разом із сусідніми провінціями.

2 Як я вже сказав, Любарт вів війну майже винятково силами своєї Волинської землі, 
себто місцевого українського населення, яке дуже стійко трималося Любарта й енергійно 
оборонялося від польської окупації (особливо вирізняються у наших небагатих джерелах 
дві облоги польсько-угорським військом Белза у 1352 та 1377 рр., коли його залоги ви
явили незвичайну стійкість і відвагу). Із притаманною литовським князям піддатливістю 
до слов’янської культури, Любарт дуже скоро підлаштувався до місцевого життя, і його 
правління було рівнозначно збереженню давніх суспільних і культурних відносин, тим-
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династичною комбінацією, якій судилося справити надзвичайно важливий 
вплив на всю подальшу історію Східної Європи. П ольський уряд, себто 
малопольські пани, що правили П ольщ ею  по смерті короля Л ю довіка, 
влаштували шлюб його спадкоємиці на польському троні, королеви Я двіґи, 
із сином і спадкоємцем О льґерда на престолі Великого князівства Л и тов
ського, Ягайлом, і Ягайло, дуже зацікавлений надією об’єднати під своєю 
владою Л итву і Польщ у, для її здійснення дав згоду на цілу низку умов, 
поставлених йому польськими правителями. М іж  іншим, він обіцяв при
єднати до П ольщ і на вічні часи землі великого князя литовського* 1. У  цьому 
сенсі він видав грамоту, 15 серпня 1385 р., у м. Креві (так звана Кревська 
унія), і після цього у 1386 р. відбувся його шлюб з  Ядвігою.

Н а  підставі Кревського акта усі землі Великого князівства Литовського, 
зокрема всі українські землі, мали перетворитися на польські провінції (не 
кажучи про Галичину, яку польські правителі самі безпосередньо приєднали 
до П ольщ і трохи пізніше), а саме Велике князівство Литовське як окремий 
політичний орган мало перестати існувати. П ольська дипломатія одним 
розчерком пера набувала величезні простори, що перевищували територію 
самої П ольської держави. А ле цей тріумф поки залишався лише на перга
менті, й реалізувати такі дипломатичні набутки часом буває значно важче, 
ніж досягти їх у трактатах. Так було і в цьому випадку.

Щ оправда, князі, що володіли якими-небудь землями у межах Великого 
князівства Литовського, за наказом Ягайла без заперечень видавали грамоти, 
якими зобов’язувалися не тільки бути вірними Ягайлу, його королеві й д і
тям, а й належати (adhaerere, pertinere) до Польського королівства. Ягайло, 
займаючи польський престол, поєднував у своїй особі польського короля 
та литовського великого князя й цією єдністю покривав різницю між належ
ністю до Польщі й до Великого князівства Литовського. П оки до фактичних 
відносин не вносилось ніяких змін, кревське зобов’язання могло спокійно 
існувати. Але як тільки польські політики захотіли здійснити на ділі дещо 
з  кревського акта, протест був неминучий, і виразником його став Вітовт, 
двоюрідний брат Ягайла, син убитого ним Кейстута Ґедиміновича.

Вітовт спочатку добивався від Ягайла лише повернення батьківських 
володінь. С ою з із хрестоносцями дав, однак, йому таку сильну зброю,

часом як польська окупація несла їм смерть під напливом польської шляхти й польського 
права. Через це боротьба мала глибоке народне значення.

1 Demum et am Iagalo sepedictus dux promittit teras suas Litvaniae et Russiae coronae regni 
Poloniae perpetuo applicare. [Цим великий князь Ягайло обіцяє свої землі Литві і Русі 
приєднати навічно до Польської Корони]. У наступних актах цей пункт висловлено ви
разніше й повніше.
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що потім він іде далі у своїх вимогах. Він набуває позиції заступника Я гай- 
ла у керуванні Великим князівством (1392 ), зміцнює своє становище, а у 
1398 р., під впливом роздратування, викликаного серед князів і бояр Вел. 
кн. Л итовського претензіями краківського двору на деякі зовнішні ознаки 
залежності земель Вел. кн. Литовського від Польщі, проголошується «коро
лем литовським і руським». О днак невдача, що спостигла його одразу після 
цього у великому поході на татар (1 3 9 9 ), змушує його дещо обмежити свої 
плани. Він задовольнився визнанням за  собою з  боку П ольщ і титулу й зн а
чення великого князя Л итви й Русі під номінальною зверхністю польського 
короля (1 4 0 0 ), і лише перед смертю його знову було порушено питання про 
коронацію Вітовта королем і проголошення повної незалежності Л итви від 
Польщ і. Смерть Вітовта перервала і на цей раз ці плани. А ле принаймні 
політична самостійність Великого князівства Литовського, знищена (звісно, 
суто теоретично) Кревським актом, була усім цим відновлена і стверджена 
трактатами (особливо Городельським актом 1413 року).

Кревське зобов’язання втратило значення. Велике князівство Литовське 
мало й надалі існувати цілком самостійно під владою окремого великого князя, 
за суто номінального чи морального супремату польського короля. Разом  
з  тим утрачало будь-яке значення і надію на здійснення також зобов’язання, 
що містилося у Кревському акті, — приєднання до Польщ і українських зе 
мель: Поділля, Волині, Київської та Чернігівської землі. Присяжні грамоти 
українських князів, видані із зобов’язанням належати до Польщі, залишалися 
єдиним результатом дипломатичного тріумфу Польщі.

Польський уряд не мирився з  такою невдачею своїх планів. Згнітивш и 
серце, робив він поступки Вітовту, але міцно тримав у пам’яті кревське 
зобов’язання, сподіваючися здійснити його за сприятливіших обставин. М ай
же на два сторіччя ця ідея стає керівною у польській політиці. Тому у самих 
трактатах, що утверджували політичну самостійність Великого князівства 
Литовського (навіть у трактаті 1413 р .), польські дипломати повторюють 
фразу про приєднання до Польщ і земель Великого князівства Л итовсько
го — яка тепер, здавалось би, втратила значення1. У  міру можливості вони 
обставляють усілякими неясностями питання про перехід Великого князівства 
від одного великого князя до іншого і, мабуть, сподіваються, що рано чи пізно 
польському урядові вдасться улучити зручний момент і дійсно перетворити 
землі Великого князівства Литовського на польські провінції.

1 Навпаки, у грамотах, одночасно із цими трактатами виданих литовською арис
тократією у 1401 та 1413 рр., які містили у собі обіцянку вірності польському королеві 
як сюзерену, про приєднання (так звану інкорпорацію) земель Великого князівства 
Литовського до Польщі немає ніяких згадок.
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Здійснити цей план польський уряд сподівався вже у момент смерті Ві- 
товта; для цього було пущено версію, що Вітовт, помираючи, заповів Велике 
князівство Ягайлові. Але питання про коронацію так роздратувало литовські 
правлячі кола, що про зведення Великого князівства на ступінь польської 
провінції не можна було й заїкнутися. Великим князем було обрано брата 
Ягайла Свидригайла, і Ягайло мусив дати на цей вибір свою згоду. Услід 
за цим питання про Поділля (про яке я говоритиму далі) призвело до цілко
витого розриву між Великим князівством Литовським і Польщею; почалася 
війна, і Свидригайло, який виявився дуже вразливим на пункті своєї полі
тичної діяльності, і чути нічого не хотів про якісь компроміси й підкорення 
зверхності Польщ і. П ольський уряд, після безплідних спроб, наважився 
врешті зовсім позбутися Свидригайла і, користуючись невдоволенням литов
ської аристократії Свидригайлом за його симпатії до «руських» (білоруських 
та українських) елементів, підготував державний переворот (1432 р .). А ле 
перетворитись на підданих П ольського королівства не мали найменшого 
бажання й противники Свидригайла. Тому польський уряд мусив згодитись 
на вибір замість Свидригайла іншого великого князя та обмежитись лише 
надіями на поступливість свого ставленика. Литовські землі, повставши 
проти Свидригайла, проголосили князем брата Вітовта, Сиґізмунда, і він 
був затверджений польським урядом у великокнязівському достоїнстві. Але 
білоруські та українські землі залишилися вірними Свидригайлу, і з  їхньою 
допомогою останній кілька років боровся із Сиґізмундом, намагаючись від
новити свою владу над усім Великим князівством (1 4 3 2 —1433).

П оки Свидригайло тримався у землях Великого князівства, Сиґізмунд 
мусив демонструвати всіляку поступливість стосовно польського уряду, 
що його підтримував, і слухняно підписував зобов’язання, які він йому дик
тував. Та це була вимушена покірливість, і з  повним падінням Свидригайла 
(1438) Сиґізмунд негайно піднімає голову, шукаючи опертя у закордонних 
союзах проти П ольщ і та її претензій. Він, утім, гине услід за  цим від змови 
(1 4 4 0 ), але на його місце великим князем було обрано молодшого сина 
Ягайла Казимира, і незалежне становище Литви при цьому підкреслюється 
ще виразніше: Казимир або, точніше, литовські правителі, що керували 
малолітнім князем, повністю розриваю ть відносини з  польським королем 
Владиславом, який хотів убачати в Казимирі лише свого намісника у Л итві 
та самовільно тут розпоряджатися, і один час (1443 ) Л итва стояла знов 
перед перспективою війни з  Польщ ею .

Загибель Владислава, яка сталася незабаром (1444), давала Великому 
князівству Литовському чудову нагоду цілком і назавжди розірвати динас
тичний зв ’язок із Польщею. Але через ту двоїстість, яку загалом виявляла
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стосовно Польщі литовська аристократія (про це я говоритиму далі), остання 
не наважилася на такий рішучий крок. Зам ість того, щоби вплинути на К а 
зимира у сенсі відмови від усіляких прав на Польську Корону, литовські 
правителі після тривалих зволікань погодились на обрання Казимира поль
ським королем, зв ’язавши його лише різними обіцянками стосовно збереження 
литовської автономії і цілісності земель Великого князівства1. Сподіваючись 
і надалі зберегти цілковитий вплив на свого вихованця, вони навіть не по
старалися забезпечити повну самостійність Великого князівства Литовського 
обранням окремого великого князя. Скоро виявилось, наскільки це було по
милкою з їхнього боку, позаяк поставлений між протилежними прагненнями 
польської і литовської політики Казимир не забарився вийти з-під впливу 
литовських кіл і рішуче схилився на бік Польщі. Користуючись своїм впливом 
у правлячих колах Литви, він не допускає і вибору окремого великого князя, 
до чого прагнули потім у Великому князівстві, і взагалі всіляко послаблює 
рішучу стосовно Польщі політику правлячого класу Великого князівства.

Д о самої смерті (1492) Казимир утримує в особистій унії, під своєю вла
дою, Польщу і Велике князівство Литовське. Але далі особистої унії справа все- 
таки не йшла: Велике князівство залишається цілком окремою й самостійною 
державою, пов’язаною з  Польщею виключно особою володаря, і, роздратовані 
непоступливістю польського уряду у питанні про спірні землі та у переговорах 
про нову формулу державних відносин Литви й Польщі2, литовські правителі 
за будь-якої нагоди навмисне підкреслювали свою повну відокремленість від 
Польщі, хоча й не здатні були піти далі досить безневинного баламутства.

Зустрівш и такі перешкоди у здійсненні своєї програми, вираженої 
у Кревському акті, польський уряд мусив, кінець кінцем, переконатися, 
що включення до складу П ольщ і Великого князівства Л итовського у по
вному обсязі — мета надто далека. Н е відмовляючись від неї, а тільки 
відкладаючи її здійснення до сприятливішого моменту, польські політики 
вирішили насамперед відібрати у Великого князівства Л итовського землі, 
що здавна були предметом зазіхань П ольщ і, себто українські землі д ав
ньої Галицько-Волинської держави, яких їй не вдалося здобути у тривалій 
боротьбі за галицько-володимирський спадок: Волинь, Поділля та Берес- 
тейсько-Дорогичинську землю середнього Бугу3.

1 Залишається неясним і спірним, чи дали такі зобов’язання литовським правителям 
і представники польського уряду.

2 Литовські правителі хотіли виключити згадки, що існували у попередніх трактатах, 
про приєднання Литви до Польщі та супремат останньої.

3 Ця давня Дорогичинська земля, розширена на північ, — мабуть, колонізацією ят- 
вязьких земель, — носила згодом назву Підляшшя, себто сусідньої з Польщею провінції.
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Поділля було на короткий час, на початку X V  ст., перетворене на поль
ську провінцію Ягайлом; але Вітовт заж адав його назад. У момент смерті 
Вітовта польські шляхтичі Галичини і Поділля, що проникли сюди осо
бливо під час щойно згаданого короткого панування П ольщ і на Поділлі, 
попередньо підготувавши змову, захопили столицю П оділля — К ам ’янець 
і приєднали П одільську землю до Польщ і. Саме це й призвело до розриву 
між Свидригайлом і Ягайлом. Ягайло, на наполягання Свидригайла, який 
затримав його у себе в полоні, дав розпорядження повернути П оділля 
великому князю литовському, але цей наказ не було виконано. Східного 
Поділля, у середній течії Південного Бугу, з  містами Брацлавом та В і
нницею, полякам, утім, не вдалося втримати у своїх руках: Свидригайло 
безпосередньо після того повернув його собі. А ле західне Поділля, суміжне 
з  Галичиною, де польська шляхта була вже досить численна, трималося 
Польщі, і Свидригайлові не вдалося відібрати його від поляків. У  1440-х рр. 
такий поділ встановлюється вже міцно: східне Поділля належить до Вели
кого князівства Литовського, західне — до П ольщ і, хоча литовський уряд 
довго не мирився із цією втратою.

Підбадьорені захопленням Подільської землі, польські політики з а 
думали скористатися розривом зі Свидригайлом, щоб заволодіти також 
і Волинню. Влітку 1431 р. Ягайло з  великими силами вирушив туди і захопив 
залишений Свидригайлом Володимир. Та на облозі Л уцька розбилися енер
гія й сили поляків, і їм довелося відмовитись від своїх зазіхань: укладаючи 
перемир’я зі Свидригайлом, вони застерегли для себе володіння західним 
Поділлям, але мусили зовсім змовчати про Волинь, і навіть потім, диктуючи 
різні умови Сиґізмунду Кейстутовичу, не наважились вимагати від нього 
відречення від Волині. Та думки про її приєднання поляки все-таки не з а 
лишали. Коли Свидригайло, геть ослаблений, намагався як-небудь розбити 
союз Польщ і із Сиґізмундом, у перемовини з  ним зайшла галицька шляхта, 
що у своїх інтересах і на свій страх і ризик особливо енергійно підтримувала 
плани приєднання до П ольщ і сусідніх українських земель (її справою було 
захоплення Поділля, і тепер вона посилено зайнялася Волинню). Вона обі
цяла Свидригайлові підтримку проти Сиґізмунда, і Свидригайло у своєму 
безвихідному становищі обіцяв за  цю ціну передати Польщ і Волинь, де він 
ще тримався. П ольський уряд не визнав цієї умови, не бажаючи розривати 
із Сиґізмундом, але, незважаючи на це, у польських колах дивились на В о
линь як на близьку здобич і сподівалися по смерті Свидригайла заволодіти 
нею. Та Свидригайло, не одержавши з П ольщ і ніякої реальної підтримки, 
не вважав себе чимось зобов’язаним їй і перед смертю, вірний державній 
ідеї Великого князівства Литовського, передав Волинь не полякам, а ве-
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дикому князю литовському (1452). Ц е  викликало надзвичайне обурення 
у Польщ і. П оляки навіть готувалися до походу на Волинь, але Казимир 
своїм впливом дещо остудив цей войовничий запал, і, кінець кінцем, взаємні 
претензії Л итви й Польщ і, зустрівшись, нейтралізувалися: Волинь залиш и
лася за Великим князівством Литовським, західне Поділля — за Польщею.

Детальніше: «Історія України-Руси», т. IV , розд. 1—3.
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X. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У X V -X V I ст.; 
ЗБИРАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ПОЛЬЩЕЮ

Таким чином, єдиним реальним набутком П ольщ і з  тієї широкої про
грами, яку вона поставила собі в унії з  Литвою , було поки що західне П о 
ділля. Реш та українських земель входила до складу Великого князівства 
Литовського, що зберігало свою самостійність і перебувало лише у хиткому 
і слабкому з в ’язку із Польщ ею .

А ле цей хиткий і слабкий з в ’язок, ця особиста унія з  П ольщ ею  справ
ляли дуже сильний вплив не тільки на суспільний устрій і право (про 
що говоритимемо далі), а й на весь напрямок внутрішньої політики В е
ликого князівства Литовського. Спричинені ними зміни створили вельми 
небезпечне роздвоєння, етнографічний розкол Русі й Литви, що дуже скоро 
виявив себе і надзвичайно згубно відбився на державному житті Великого 
князівства Литовського.

Допоки не виявилися ці зміни у внутрішніх відносинах Великого кня
зівства Литовського, українські, рівно ж  як і білоруські, землі почувалися 
тут у себе вдома. Ними правили здебільшого цілком обрусілі, цілком щиро 
асимільовані з  ними князі Ґедимінової династії. Давній устрій землі залишав
ся без значних змін. Я кщ о в центральному управлінні Великого князівства 
головну роль відігравали литовські роди, то й вони перебували під сильним 
впливом слов’янської, давньоруської культури, якою був глибоко просяк
нутий весь уклад Великого князівства. А  головне — центральне управління 
не справляло особливо відчутного впливу на життя земель, які жили своїм 
замкнутим, майже зовсім самостійним життям під управлінням своїх князів. 
Україна складалася головним чином саме з  таких великих, майже самостійних 
князівств, що у подальшій еволюції політичної системи Великого князівства 
Литовського мали всі шанси перетворитись на окремі держави, майже нічим 
не пов’язані між собою (себто повторити історію розкладу Київської держ а
ви). Волинь була володінням Лю барта, потім його сина Ф едора; Київська 
земля — Володимира Ольґердовича; Поділлям володів Ф едір , останній 
з  Коріятовичів, племінників Ольґерда; у Чернігівській землі були дві значні 
волості Ольґердовичів — Димитрія і другого Д имитрія-Корибута.

Наприкінці X IV  ст. в усьому цьому укладі Вел. кн. Л итовського від
бувається низка глибоких змін. П о-перш е, уряд Ягайла-В ітовта, сильний 
усвідомленням опертя, яке йому давало ще непорушне об’єднання Л итви 
і Польщ і, у 1390-х рр. низкою потужних і добре розрахованих ударів без 
церемонії знищує всі найсильніші удільні князівства у землях Великого 
князівства Л итовського й перетворює їх на звичайні провінції. Так, між
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іншим, були відібрані від Димитрія-Корибута його чернігівські землі (ще 
раніше втратив свої володіння, емігрувавши до М оскви, другий Д им ит
рій — О льґердович). У  кілька прийомів було відібрано Волинь у Ф едора 
Лю бартовича (навзамін йому дали володіння у чернігівських землях, але 
це була така жалюгідна заміна, що ображений князь навіть не прийняв її). 
З  Поділля Вітовт зігнав Ф едора Коріятовича. Київська земля була відібрана 
у Володимира Ольґердовича, який натомість отримав маленьке Слуцьке 
князівство у Білорусі, і, пройшовши через кілька рук, перетворилася на по
чатку X V  ст. на звичайну провінцію. Після цього, у першій половині X V  ст., 
в українських землях єдиним значним володінням залишилося князівство, 
складене з  чернігівських волостей для неспокійного претендента Свидри- 
гайла (1 4 2 0 —1430); крім того — були другорядні князівства, такі, як Р ат- 
ненське (у північній Волині) Ф едора Ольґердовича, П інське — одного 
з  нащадків Ґедиміна, О строзьке — одного з  уцілілих родів давньої київської 
династії, і т. д. Д ля державної системи Великого князівства Литовського 
ці та їм подібні князівства, звісно, жодної небезпеки не становили.

Ц е перетворення найсильніших князівств у звичайні провінції, роздані 
в управління звичайним намісникам, не лише врятувало єдність Великого 
князівства Литовського від розкладу, що їй загрожувало, а й мало над
звичайно важливе значення в еволюції політичних і суспільних відносин 
українських (та  білоруських) провінцій, віддавши їх під безпосередню 
владу центрального уряду й відкривши останньому більш широку дорогу 
у впливах його внутрішньої політики на уклад та відносини цих земель. 
Б о ж  хоча державна система Великого князівства Л итовського до повної 
централізації ніколи не дійшла і досить значна провінційна відособленість 
земель з  широкою участю в управлінні місцевих елементів (князівських 
і панських) існувала й пізніше, — все ж  у сенсі впливу внутрішньої політики 
центрального уряду була велика різниця між цими провінціями й колишніми, 
майже незалежними, князівствами.

А  у внутрішній політиці уряду в цей час відбувався й поступово давався 
взнаки важливий злам.

У  Кревському акті Ягайло серед іншого зобов’язався хрестити у като
лицтво всіх нехрещених литовців і виконав цю обіцянку. Він організував 
католицькі єпархії у литовських землях і, мабуть, під впливом своїх поль
ських католицьких радників, надав новоорганізованій католицькій церкві 
значення церкви державної, панівної, протегованої порівняно з православ
ною церквою Л итовської Русі.

Імовірно, під впливом тих самих радників Ягайло прагне створити 
з  литовських бояр-католиків новий привілейований клас: польські політики,
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а з  ними й Ягайло, мабуть, розраховували, що, будучи зобов’язаною своїм 
привілейованим становищем Польщі й католицтву, ця литовська католицька 
аристократія стане вірним прихильником і зберігачем унії Литви з  Польщею. 
Розрахунок був цілком правильний, і з  точки зору унії політика ця була 
цілком послідовна. О днак у цьому ж  напрямку пішов і Вітовт, хоча й був 
противником унії: мабуть, його захоплювали фамільні традиції, що ближче 
пов’язували його сім’ю з  литовським елементом1, і він, без будь-якої на
гальної потреби, посилено намагався висунути литовську аристократію 
й на неї спертися, на противагу православним князівським і боярським 
родам: білоруським, українським та асимільованим ними литовським. З ій 
шовшись на цьому пункті, хоча й із зовсім протилежних спонук, Ягайло 
і Вітовт енергійно створюють нову литовську аристократію: проголошують 
зрівняння бояр-к а т о л и к ів  (тобто литовців) у правах із польською шляхтою, 
визнають за  ними виключне право на державні посади, лише їх допускають 
до найбільш важливих державних актів, таких, як унійні трактати. Вітовт, 
як фактичний правитель Вел. кн. Литовського, скрізь висуває литовців- 
католиків, відтісняючи православні роди від будь-якого впливу.

Ц е, звісно, відчувалося. Л итовська Русь усвідомлювала, що її від
тісняють на другий план, позбавляючи будь-якого політичного значення; 
католицька ж  литовська аристократія дуже швидко добирає смаку у своєму 
привілейованому становищі й, розуміючи, що таке виняткове становище 
її ґрунтується на підтримці Польщ і та унії, дійсно починає цінувати зв ’язок 
із Польщею. Звідси  починається та двоїстість політики литовської аристо
кратії, про яку я згадував: правлячі литовські кола, з  одного боку, бажають 
зберегти автономію Великого князівства Литовського, тому що з перетво
ренням останнього на польську провінцію вони втратили б значення його 
правителів; з  другого боку, вони хочуть забезпечити якомога тісніший зв ’язок 
із Польщею, оскільки, розриваючи з  останньою, вони були б змушені шукати 
опори у самому Великому князівстві, а в такому разі їм довелося б дати від
повідне місце і значення елементам слов’янським, аристократії українських 
та білоруських земель. Ц я  двоїстість і була причиною нерішучості й слаб
кості литовської політики щодо Польщі. Зупиняю чись на півдорозі, вона 
тим самим полегшувала польській політиці здійснення її планів щодо Литви.

1 Батько Вітовта, Кейстут, на противагу іншим Ґедиміновичам, міцно тримався 
литовської національності і в політичній системі Великого князівства репрезентував литов
ський елемент. З  огляду на таку традицію Ягайло вперто не хотів давати Вітовту володінь 
у литовських землях, наділяючи його волостями білоруськими та українськими, і навіть 
змусив прийняти православ’я (пізніше Вітовт знову перейшов у католицтво). З а  тра
дицією і з опозиції до цих прагнень Вітовт тим більше тяжів до литовського елементу, 
себто до литовського боярства, хрещеного у католицтво, і протегував цьому останньому.



128  НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Полегш ував останні, звісно, і вказаний національний розкол. Коли 
Свидригайло, зайнявши місце Вітовта, задумав виправити його помилку і, 
не позбавляючи литовських вельмож значення, хотів надати відповідне місце 
Литовській Русі, це викликало надзвичайне невдоволення серед литовської 
аристократії. Вона не хотіла ділитися своїм винятковим становищем і пішла 
назустріч інтригам польського уряду проти Свидригайла, проголосивши ве
ликим князем Сиґізмунда Кейстутовича. Ц е була велика послуга польській 
політиці з  боку литовської аристократії; не її провина, якщо реальних вигід 
із цієї послуги П ольщ і мати тоді не вдалося.

Сиґізмунда визнавали литовські землі; білоруські та українські зали
шились вірними Свидригайлу. Етнографічне роздвоєння стало фактом оче
видним і було підкреслено сучасниками, які називають Сиґізмунда великим 
князем литовським, Свидригайла — великим князем руським. П одальш а 
боротьба Свидригайла із Сиґізмундом мала вирішити — чи залишиться 
литовська аристократія панівною, чи центр тяжіння пересунеться у бік 
елементів білоруських та українських. Останні це розуміли, і тому право
славні князі і бояри з  надзвичайною енергією підтримували Свидригайла, 
що здавна був їхнім союзником і другом1. А ле за  великої енергії та наполе
гливості, Свидригайло виявився поганим полководцем, і справу литовської 
«Русі» було програно. У  1435 р. Свидригайло зазнав рішучої поразки: 
у битві над р. Святою , поблизу Вількомира, загинуло його військо; самих 
лише полонених князів літописи налічують 26 , а багато їх полягло на місці.

А ле й литовській аристократії у виборі Сиґізм унда не пощастило: 
він виявився ворогом аристократії взагалі й намагався висунути людей 
худорідних, а родовитих переслідував, як розповідає пізніший літописець, 
представник аристократичних поглядів. Тому Сиґізмунд невдовзі загинув 
від рук аристократів, що уклали змову на його життя. З а т е  із проголошен
ням великим князем малолітнього Казимира правління переходить до рук 
купки литовських аристократів, які захопили кермо влади міцно і надійно.

Щ е  на самому початку, з  огляду на ті труднощі, які охоплювали їх у 
даний момент: небезпечних рухів всередині держави, гострого розриву 
з  Польщ ею , що загрожувала війною, та небезпек з  боку інших сусідів, — 
литовські правителі вважали за  потрібне дещо зробити і для задоволення 
«Русі». Волинь залишено в руках її героя — Свидригайла; Київську землю 
віддали синові колишнього київського князя Володимира — О лелькові, 
дуже поміркованому представникові українських князів, що близько стояв 
до литовської аристократії. Син і наступник О лелька на київському столі

1 Народним масам ця боротьба залишилася чужою. Вона була справою князів і бояр, 
боротьбою двох аристократій. Народ був лише її пасивним учасником.
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Семен був одружений з  дочкою Ґаш товта, одного із значних литовських 
вельмож, колишнього глави регентства, і в силу цих родинних з в ’язків 
та своєї «поміркованості» був навіть висунутий кандидатом на посаду ве
ликого князя з  боку литовських правителів. Усе це створювало певну ілюзію 
національної гармонії — визнання з  боку литовської аристократії значення 
«Русі» у державі.

А ле виняткові обставини скоро минули, становище литовських пра
вителів зміцнилося, й вони вже не вважали за  потрібне кокетувати з  біло
русько-українською аристократією Великого князівства; тому цій останній, 
як і взагалі литовській Русі, невдовзі довелося дуже дошкульно відчути 
своє приниження. Коли 1470 р. помер київський князь Семен Олелькович, 
литовські правителі не згодились на надання київського столу його братові 
М ихайлу й зажадали від Казимира, щоб він перетворив Київську землю 
на звичайну провінцію, а намісником туди призначив литовця-католика 
Гаштовта. Казимир виконав їхнє бажання, і це надзвичайно прикро вразило 
киян. Вони заявили, що краще загинуть, ніж приймуть намісником литвина, 
та ще й не княжого роду, й настійливо просили Казимира дати їм у Київ 
когось із князів, якщо не православного, то хоча б і католика, щоб підтримати 
традицію київського столу. А ле литовські правителі наполягали на своєму, 
а з  ними й Казимир, і кияни, кінець кінцем, мусили прийняти Ґаш товта.

Розповідаючи про цей епізод, поляк-сучасник Длугош додає, що во
рожнеча Русі і Л итви у цей час взагалі так загострилася, що Казимир боявся 
смут і навмисне продовжив своє перебування у Великому князівстві, щоб 
запобігти конфлікту. З а  його словами, кияни і взагалі литовська Русь гірко 
нарікали на те, що Л итва — давній данник Русі — перетворилася тепер 
на її володаря.

Обійдений київським столом, М ихайло Олелькович з  кількома іншими 
князями уклав змову. Н аскільки можна судити із мізерних відомостей, 
змовники мали на меті здобути великокняжу владу, посадивши на престол 
Великого князівства Л итовського одного з  руських князів, можливо, — са
мого М ихайла Олельковича. Вони розраховували на допомогу московсь
кого вел. князя й мали намір заплатити за неї східною окраїною Великого 
князівства Литовського. А ле змову було розкрито; деякі учасники встигли 
втекти до М оскви, а М ихайла з  іншим учасником, князем Гольшанським, 
схопили й стратили (1481).

У цьому епізоді дуже цікавими є відзначені зараз сподівання на допо
могу з  М оскви. Я к  литовська партія спиралася на вплив і сили католицької 
Польщ і, так обійдені українські та білоруські аристократи починають звер
тати свої погляди в бік православної М оскви, цього одвічного суперника
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Великого князівства Л итовського у збиранні земель давньої Київської 
держ ави. М осковські князі, за  історичною й династичною традицією , 
здавна вважали себе спадкоємцями Київської держави, хоча лише напри
кінці X V  ст. відкрито включили цей пункт до програми своєї політики. 
З  іншого боку, великі князі литовські, поки унія з  П ольщ ею  не звела їх із 
цієї дороги, теж  усвідомлено прагнули до об’єднання під своєю владою 
всіх земель давньої Київської держ ави1. У другій половині X IV  ст. супер
ництво цих двох збирачів означилося цілком виразно, і Вел. кн. Литовське, 
яке дедалі глибше просякало культурною спадщиною Київської держави, 
суперничало з  М осквою  у збиранні її давніх провінцій вельми успішно, 
хоча йому й бракувало витримки московської політики. Зм іни , спричинені 
унією у внутрішніх відносинах Вел. кн. Л итовського, вбили його притя
гальну силу, яку воно мало для земель давньої Київської держави, та й 
увагу литовського уряду привернули інші питання. А ле поки М осковська 
держава переживала за двох Василів час свого застою і занепаду, помітного 
особливо порівняно з  імпозантним правлінням Вітовта, і пізніше, навіть 
у першій половині правління Казимира, — зміна в шансах давніх суперників 
не була відчутна. Л иш е наприкінці правління К азимира Л итва починає 
усвідомлювати свою слабкість, утворену внутрішнім роздвоєнням. Саме 
тепер одвічний суперник піднімався з  довготривалого занепаду і, ставши 
грізним сусідом Л итви, заявляв претензії на українські та білоруські про
вінції Вел. кн. Л итовського. Тяжіння у бік М оскви серед аристократії 
цих провінцій ставало надзвичайно небезпечним явищем. Л итовський 
уряд цілком усвідомлював небезпеку. Той ж е Длугош  каже, що Казимир 
утримував литовських правителів від втручання у новгородські справи 
під час боротьби новгородців з  М осквою , вказуючи, що литовська Русь, 
у разі війни з  М осквою , може стати на бік останньої і обернутися проти 
литовської партії, аби звести рахунки з нею. П одальш і війни з  М осквою  
відкрили всю глибину занепаду Л итви із жахливою очевидністю, і мос
ковський уряд, оцінюючи відносини, тепер уже виступає відкрито із про
грамою приєднання всіх земель давньої Київської держави як вітчизни 
московських князів. У 1493 р. князь московський починає титулувати 
себе у зносинах з  литовським князівством «государем всея Русі» , а під 
час переговорів 1304 р. домагається «К иєва, Смоленська та інших міст», 
погрожуючи у противному разі не облишити Л итву у спокої.

Симптомом змін, що відбулися у реальному співвідношенні сил обох 
противників, стало Чернігівське пограниччя.

1 Прусським рицарям Ольґерд заявляв: omnis Russia ad Letwinos debet simpliciter 
pertinere [Вся Русь повинна просто належати до Литви].



X.Українські землі у X V —XVI ст. ... 131

З  1470-х рр. починає виразно даватися взнаки тяжіння до М оскви 
на цьому північно-східному пограниччі давнього Чернігівського князів
ства, де здавна суперничали впливи Л итви і М оскви. Тутешні дрібні князі 
із старої чернігівської династії починають переходити із своїми володіннями 
з-п ід  влади Вел. кн. Л итовського під владу Вел. кн. М осковського. Р ан і
ше литовський уряд, усвідомлюючи свою притягальну силу, визнавав для 
князів, у своїх власних інтересах, повну свободу переходу; тепер, наляканий 
цим рухом, він почав заперечувати законність таких переходів. Почалися 
воєнні дії, але успіхи московського війська, завдяки вказаному тяжінню, 
виявилися настільки значними, що литовський уряд поспішив припинити 
їх перемир’ям. З а  М осквою  визнано володіння князів, що перейшли, але 
на майбутнє вирішено таких переходів не допускати (1493 ).

Вони, однак, невдовзі відновилися (вочевидь, — не без згоди М оскви) 
у ще грізніших розмірах. М отивом, безсумнівно, підказаним з  М оскви, 
виставлено релігійне гоніння на православних у Вел. кн. Литовському; 
національна причина була таким чином підмінена релігійною. П ід  цим 
пристойним приводом М осква продовжує приймати князів, серед яких 
переходять зі своїми землями вже володарі великого калібру, нащадки 
московських емігрантів — Семен М ожайський, який отримав від великого 
князя литовського Чернігів, Стародуб та ін., і Василь Ш емячич, що во
лодів Н овгородом-Сіверським. Чернігівська земля повністю переходила 
під владу М оскви, і вел. кн. московський поспішив вислати своє військо, 
яке й докінчило приєднання чернігівських земель. Серед повного занепаду 
духу литовський уряд уклав у 1303 р. нову угоду з  М осквою , визнавши 
за останньою всі її набутки, у тому числі майже всю давню Чернігівську 
землю, за винятком невеликої придніпровської смуги.

Потім через кілька років організовує змову і повстання, розраховуючи 
на допомогу великого князя московського і кримського хана, українська 
князівська родина Глинських, скривджена новим великим князем і королем 
Сиґізмундом. О чолю вав її М ихайло Глинський, надзвичайно впливовий 
улюбленець вел. кн. О лександра, що попав у немилість за  його наступни
ка, представник руської аристократії у Великому князівстві Литовському, 
який вважався її вождем і главою. Ц е  був епізод, аналогічний князівській 
змові 1481 р., і мав, очевидно, на меті посадити Глинського на престол Вел. 
князівства. А ле хан зовсім не підтримав повстання, а московський великий 
князь підтримав вельми слабо, і воно дуже скоро було придушено, не ви
кликавши хоч трохи значного руху навіть серед українських та білоруських 
князів і бояр, не кажучи вже про народ. Зусилля Глинських підняти Київську 
землю були безуспішні, а сусідня Волинь, ця par excellence [насправді] княжа
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земля — лишилася цілковито байдужою. Вожді змови пішли на М осковську 
територію (1308 ), і єдиним відчутним наслідком її для Вел. кн. Л итовсько
го була втрата Смоленської землі, зайнятої московським військом у війні, 
що розгорілася між обома державами за сприяння Глинського.

Ц е повстання було останньою конвульсією руської (українсько-біло
руської) партії у Великому князівстві Литовському. Воно показало повну 
нездатність українських та білоруських магнатів до будь-якої енергійної 
дії, відсутність серед них солідарності, згуртованості, енергії. їхня пісня 
була вже проспівана з  падінням Свидригайла — самі вони не в змозі були 
вступити в боротьбу з  литовською партією. їхнє тяжіння до М оскви також 
не мало в собі глибшого, усвідомленого змісту, цілком визначеної програми; 
у кращому разі М осква розглядалася лише як союзник для перевороту у Вел. 
кн. Литовському. Ц е  були рухи невеликих купок, сліпа реакція без певного 
плану і програми. Більшість князів і бояр примирилися з  тією другорядною 
роллю, яку залишала їм литовська аристократія (головним чином у місцево
му управлінні білоруських та українських земель), і, задовольняючись нею, 
відклало думку про боротьбу. Порушити національне питання у П ольсько- 
литовській державі мали інші суспільні елементи, але тоді, коли догорала 
аристократична фронда, їхньої ролі ще не передчував ніхто.

Утім, рухи кінця X V  і початку X V I ст. не залишились без впливу 
на польсько-литовський уряд: наляканий тим застосуванням релігійних 
мотивів, яке робилося противниками, особливо московським урядом, він 
стає обережнішим стосовно українських та білоруських елементів і, напр., 
полишає думку, що займала його перед тим, про здійснення унії своїх пра
вославних підданих із католицькою церквою.

Н е залишилися ці події і без впливу на подальшу долю Вел. кн. Л и 
товського. П ісля жахливих втрат, зазнаних у боротьбі з  М осквою  (втрата 
Чернігівської та Смоленської землі), М осква стає кошмаром Вел. кн. Л и 
товського. Усвідомлення національного роздвоєння вбиває моральну силу 
останнього. П ритому ще, окрім М оскви, висунувся й інший сусід, щодо 
якого литовський уряд відчув себе цілковито безсилим, — Кримська орда, 
яка показала свою страшну руйнівну силу на українських землях Л итви 
і Польщ і одночасно з  завоюваннями М оскви. Виокремившись при розкладі 
старої Татарської орди, «Кипчаку», й остаточно сформувавшись у серед
ині X V  ст. під володарюванням Х а д ж и -Герая, вона перебувала спочатку 
у вельми дружних взаєминах із Вел. кн. Литовським, але підступи великого 
князя московського, що прагнув посварити її з  Литвою , і невдала політика 
великих князів литовських, особливо їхні намагання бути одночасно в союзі 
і з  Кримом, і із найлютішим ворогом кримських ханів — Золотою  ордою,
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розбили цю дружбу. Син Х а д ж и -Герая Менглі-Герай, зміцнивши своє 
становище визнанням верховної влади Туреччини, з  1482 р. змінює своє 
ставлення до Л итви і Польщ і й починає своїми нападами спустошувати їхні 
землі. Крим стає на два століття надзвичайно важливим і згубним фактором 
в історії українського життя.

Слабкість держави, з  огляду на внутрішні й зовнішні небезпеки, входить 
у загальну свідомість правлячих кіл Вел. кн. Л итовського, і ця обставина, 
кінець кінцем, дає можливість польським політикам здійснити свої заповітні 
плани стосовно Литви.

Н езваж аю чи на удари, що падали на Вел. кн. Л итовське, литовська 
аристократія твердо додержувалася програми, яку диктували їй її класові 
інтереси: підтримувати якомога тісніший зв ’язок із Польщ ею , але в той 
же час оберігати автономію і політичну самостійність Вел. кн. Литовського.

У 1499 р., коли П ольщ а хотіла за будь-яку ціну заручитися сприянням 
Л итви проти турків, польські політики навіть дали згоду на зміну формули 
унії у дусі повної рівноправності й незалежності Вел. кн. Л итовського, 
як того хотіли литовські автономісти. Коли услід за тим великий князь 
литовський О лександр став і польським королем, він октроював новий акт 
унії у дусі польських прагнень, але у Л итві його не вважали правосильним. 
Завд яки  тому, що наступні великі князі (які водночас були й польськими 
королями) — Сиґізмунд і Сиґізм унд-А вґуст також не були прихильниками 
унії, Л итва протягом усієї першої половини X V I ст. вперто відхиляла всі 
спроби поляків здійснити свій давній план інкорпорації Великого князівства 
Литовського, так що упродовж усієї першої половини X V I ст. це питання 
видавалося абсолютно безнадійним. Н авіть зібратися на спільний сейм з  по
ляками, які розраховували в такому випадку знайти союзників серед самих 
представників Вел. кн. Литовського, особливо серед нижчого дворянства — 
шляхти, литовські правителі не згоджувалися під різними приводами.

А ле у 1560-х рр. починається поворот, несприятливий для литовських 
правителів. Л итва необережно накликала на себе війну з  М осквою, втрутив
шись у лівонське питання, і ця війна, дуже невдала для Л итви, що вимагала 
надзвичайного напруження сил і величезних витрат на військові потреби 
та непомірно підняла обкладання податками шляхетських маєтків, спричи
нила тут надзвичайне невдоволення, особливо серед нижчого шляхетства. 
Допущене незадовго перед тим до участі у представницькому управлінні 
Великого князівства, воно поступово виходить з-п ід  впливу магнатів і почи
нає підіймати голос за тісну унію Вел. кн. Литовського з  Польщею, оскільки 
проведення її обіцяло участь П ольщ і у війнах та інших потребах Великого 
князівства Л итовського, а також  розш ирення шляхетських вольностей
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за польським зразком  і знищення прерогатив магнатства, яке всевладно 
правило у Великому князівстві Литовському. Литовські магнати опинились 
таким чином у дуже тяжкому становищі, наражаючись на тиск згори і знизу. 
А ле такою була сила цієї всевладної, тісно згуртованої магнатської олігархії, 
що вона все-таки не поступалася цьому тиску і додержувалася своєї авто
номної програми, не допускаючи до скликання спільного сейму й утримуючи 
представників шляхти на конференціях з  поляками у повній підлеглості. 
Н авіть провагавшись спершу і зробивши низку поступок на конференції 
1364 р., вони потім узяли їх назад і цілком загальмували питання про унію.

Коли після безплідних сеймів 1363—1366 рр. наприкінці 1568 р. 
з  питання про унію в Любліні було призначено новий сейм з участю пред
ставників литовських станів, литовські магнати й тут зуміли втримати пред
ставників шляхти у повній слухняності й звели спільний сейм до конференцій 
двох окремих сеймів. Помітивши ж , що король має намір енергійно під
тримати польські прагнення і під впливом поляків готовий навіть здійснити 
тиск на представників Л итви, литовські магнати в ніч на 1 березня 1569 р. 
таємно виїхали з  Лю бліна разом з  представниками інших станів Вел. кн. 
Литовського, сподіваючись таким чином «зірвати» сейм. Та їхній розра
хунок виявився невдалим: поляки, роздратовані тривалими безуспішними 
переговорами, тепер, маючи на своєму боці короля, вирішили йти напролом 
і покінчити з  Литвою , встановивши нову формулу вже без її участі. О днак, 
під враженням енергійної опозиції литовських магнатів, вони вирішили трохи 
відступити від початкового плану, залишивши певну тінь литовської авто
номії, але зате відібравши від Вел. кн. Литовського і приєднавши до Польщі 
спірні землі, на які здавна претендував польський уряд.

Безпосередньо після від’їзду литовських представників польські сена
тори на конференції з  королем у присутності шляхетських депутатів1 висту
пили з  проектом — ухвалити стосовно унії заочне рішення, без литовських 
представників як таких, що самовільно й незаконно залишили сейм2, а перш 
за  все приєднати до П ольщ і Волинь і П ідляш ш я, негайно опублікувати 
грамоти про це приєднання й закликати сенаторів та шляхетських депутатів 
названих провінцій до участі в сеймі. К ороль заявив, що вваж ає ці про
позиції цілком справедливими і, приймаючи їх, готовий їх здійснити, хоча 
б і проти волі литовських представників. Н а  всяк випадок, було вирішено 
приготуватися до війни з  Л итвою  і для цього постаратися залучити на свій

1 Польський сейм складався з двох палат сенату, де засідали єпископи й вищі чини, 
та палати посольської, де засідали виборні депутати шляхетського стану.

2 У польській судовій процедурі це звалося контумацією; нічого й казати, що в да
ному разі прикладання цієї процесуальної форми до сеймування було явною натяжкою.
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бік татар. П ро  приєднання Волині й П ідляш ш я до П ольського королівства 
негайно було розіслано до цих провінцій грамоти, в яких місцевим сена
торам і депутатам наказано з ’явитися на сейм під загрозою  позбавлення 
маєтків та посад.

П ісля цього сейм розпочав редакцію постанов про приєднання цих 
земель: їх було складено майже однаково, із цілковитою зневагою до іс
торичних фактів. Король, від імені якого ці постанови писалися, заявляв, 
що він, пам’ятаючи свій обов’язок — повернути Польщ і належні їй віддавна 
землі з  огляду на нагадування й прохання зібраних на сейм представників1, 
вирішив приєднати до Корони П ольської Підляш ш я та Волинь як землі, 
що належали їй віддавна і лише в часи правління Казимира Ягайловича, 
який був одночасно великим князем литовським і королем польським, си
ломіць приєднані до Л итви. Насправді у X I I —X III ст. поляки під час воєн 
за  прикордонні території лише на короткий період захоплювали частини 
Підляш ш я; за  Я гайла воно нетривалий час було у володінні мазовець- 
ких князів як л и т о в с ь к и й  лен і потім знову через кілька років по смерті 
Сиґізмунда Кейстутовича. А ле поляки звикли дивитися на Підляшшя як на 
свою провінцію внаслідок того, що дрібна мазовецька шляхта, переселяю
чись сюди, значною мірою полонізувала його уже в X V  ст. П ро  зусилля 
поляків захопити Волинь я вже казав: доти всі ці спроби були безуспішні, 
й Волинь П ольщ і не належала ніколи. Та про такі дрібниці, як історичні 
факти, тепер менш за  все хтось був схильний думати серйозно, і хоча ре
дакція цих інкорпораційних хартій потім була піддана різноманітним змінам 
з  участю представників Підляшшя та Волині, але історичне мотивування так 
і залишилось у тій же суперечності з  історією: йому тоді ніхто не надавав 
значення, якщо вирішено було стати на ґрунт насильницького здійснення 
одвічних прагнень польської політики.

Сенатори й депутати Волині та П ідляш ш я довго не з ’являлися; їх голо
вним чином стримував страх репресій з  боку Вел. кн. Литовського, та й при
тім надто вже раптово і у дивний спосіб усе це відбулося. Король, зрештою, 
розпочав конфіскацію маєтків неслухняних і зняття їх з  посад, і ці заходи 
справили очікуваний вплив: сенатори й депутати з ’явились. Вони дуже 
неохоче присягали на вірність Польській Короні, особливо деякі волинські 
магнати, які то вимагали, щоб були забезпечені права їхньої народності, їхня 
релігія й станові переваги2, то просто ухилялися від присяги. Та ultima ratio

1 Унаслідок неясної (можливо, — навмисно) стилізації складалося враження, нібито 
у цих нарадах і проханнях брали участь і представники Вел. кн. Литовського.

2 Цікавою була промова кн. Вишневецького, який вимагав, щоб православні роди 
не ставилися нижче за католицькі, щоб старовинні князівські роди залишені були при
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[«переконлива» пропозиція] — загроза конфіскації, кінець кінцем, зробила 
свою справу: присягу було принесено, і представники новоприєднаних про
вінцій зайняли серед представників інших польських провінцій «віддавна 
належні їм місця», як висловлювалися поляки.

Волинським обивателям сприяли у різноманітний спосіб: право, що діяло 
до того на Волині, залишено чинним і на майбутнє (у  вигляді другої редакції 
Л итовського статуту, який внаслідок цього отримав назву Волинського). 
М ісцеву мову (власне — вироблену канцелярською практикою Вел. кн. 
Литовського макаронічну білорусько-українсько-польську суміш) збереж е
но у місцевому діловодстві та у зносинах центрального уряду з  місцевими 
установами (за  винятком лише міських громад, які вважалися вже достатньо 
денаціоналізованими завдяки запровадженому в них німецькому праву). 
Ш ляхті «грецької віри» надано однакові права з  католиками, дано обіцянки 
призначати православних на всі посади; місцеві посади мали роздаватися 
лише місцевим уродженцям. О станню  обіцянку дано було й підляшанам, 
в усьому іншому для цієї землі винятків не робилося, бо в ній, внаслідок 
проникнення численної польської шляхти, вже й раніше багато в чому іс
нували польські порядки, польське право, польська мова.

П равителі Вел. кн. Л итовського, з  боку яких побоювалися збройної 
протидії і польські політики, і населення Волині та П ідляш ш я, кінець 
кінцем, не наважились на енергійний протест проти здійсненого П о л ь 
щею захоплення. Становищ е їхнє дійсно було вкрай тяж ке: над Л итвою  
й далі тяж іла спустошлива війна з  М осквою , шляхетський стан проти
вився політиці магнатів, і навіть на солідарність магнатів українських 
земель, на які наклала тепер руку П ольщ а, литовські олігархи не могли 
розраховувати внаслідок виключності своєї політики і давнього роздво
єння Л итви  та Русі. І замість війни, якої чекали від них, кінець кінцем, 
з ’явилась на сейм депутація литовських правителів з  жалісними словами 
з  приводу приєднання Волині й П ідляш ш я та із заявою  про готовність 
продовжувати перемовини про унію.

Такий легкий успіх та безкарність збадьорили польських політиків, 
і шляхетські депутати, взагалі сміливіші й агресивніші у своїх планах, ніж 
сенатори, виступили з  вимогою, щоб до П ольщ і були приєднані також 
східне Поділля, незадовго перед тим сформоване в особливе Брацлавське 
воєводство, та Київська земля. П роект приєднання Брацлавського воєвод
ства був прийнятий і сенаторами, і королем дуже співчутливо. Н ого негайно

своїх почесних прерогативах; він вказував на те, що князівські й магнатські роди укра
їнських земель і взагалі український народ («руський», за тодішньою термінологією) 
не поступаються у благородстві й славі «жодному іншому народові у світі».
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включили до постанови про приєднання Волині як частину Волинських 
земель1; брацлавським сановникам звеліли присягнути, і протягом якихось 
двох тижнів приєднання Брацлавщини було здійснено, не зустрівши ніяких 
утруднень.

Н е так було з  Київською землею. П ро  правовий бік, звісно, ніхто 
не думав. А ле ця розлога, малонаселена країна, що мала спільну границю 
зі страшною М осковською державою і на яку постійно нападали татари, 
більш розважливим польським політикам уявлялася непосильним тягарем, 
яким і справді виявилася для Польщ і, з  її надзвичайно слабкою державною 
та військовою організацією. Тому більшість сенаторів з  королем на чолі 
неприхильно поставилися до цього проекту шляхетських депутатів. А ле 
ці останні енергійно наполягали, і їхня наполегливість мала успіх. Треба 
зазначити, що їх підтримували й волиняни із брацлавцями: новоприєднані 
до П ольщ і провінції мали всі підстави бажати, аби з  приєднанням не р оз
ривався їхній з в ’язок з  рештою українських земель, — щоб тому й вони 
були разом із ними приєднані до Польщ і. Другого дня після присяги брац- 
лавського воєводи (3 червня) відбулася конференція, на якій шляхетським 
депутатам вдалося схилити на свій бік багатьох сенаторів і короля. Король 
заявив, що він вирішив приєднати до П ольщ і Київську землю і накаже 
київському воєводі принести присягу. Тим самим днем датовано і грамоту 
про приєднання Київської землі, яка у цій грамоті представлена також 
провінцією, здавна належною до П ольщ і. Д ля  заспокоєння київських 
обивателів їм було надано ті самі гарантії, що й волинським.

Литовські представники, що якраз перед тим прибули на сейм, не мали 
енергії протестувати проти цих нових захоплень: вони відчували, що в них 
«обрізано крила», як вони висловились. П ісля марної і досить слабкої опо
зиції вони прийняли відкройовану формулу унії, домігшись лише незначних 
поступок у ній. П опередня особиста унія замінена дуже тісною реальною: 
П ольщ а й Л итва віднині мали утворювати одну державу, з  одним очільни- 
ком, якого спільно обирають, зі спільним сеймом, тільки окремі міністерства 
зберігаються у Литві.

У  середині серпня закінчився цей сейм, що так пам’ятно записав своє 
ім’я в історії Східної Європи: за кілька засідань на ньому було здійснено 
те, чого не могли досягти тривалі війни та століття дипломатичних пере
мовин і мудрувань. Прославлений пізнішими польськими істориками як акт 
любові й братерства, насправді він був ланцюгом насильств над чужими 
правами й переконаннями, здійснених тиском урядової влади й тяжких об

1 Історично це було зовсім неправильно, але у X V I ст. Брацлавщина справді пере
бувала у тісному зв’язку з Волинню.
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ставин, якими були війна з  М осквою , ослаблення Вел. кн. Литовського, 
його внутрішнє роздвоєння і т. д. Усе це, втім, зовсім не робить і литовських 
автономістів мучениками ідеї: ними також керували егоїстичні мотиви — 
інтереси олігархії, в ім’я яких вони й придушували опозицію своєї шляхти, 
що прагнула благодаті польських шляхетських привілеїв.

О тж е, П ольщ а зібрала під своєю владою майже всі українські землі. 
П оза  її границями, окрім Русі Угорської та українських округів М олдавії 
(Буковини), після 1369 р. залишалися тільки: територія по середньому 
Бугу й верхній П ри п ’яті — землі Берестейська та П інська, що утворили 
Берестейське воєводство, котре залишилося у складі Вел. кн. Л итовсько
го, — та Чернігівська, яка у той час належала М осковській державі. А ле 
Вел. кн. Л итовське після 1369 р. перебувало під таким сильним впливом 
польського уряду, права і культури, що згадана Берестейсько-П інська те 
риторія все одно що належала П ольщ і1. Чернігівська земля, яка з  1303 р. 
належала М осковській державі, на початку X V II  ст., в добу московського 
смутного часу, була захоплена Польщ ею  і залишилася за нею згідно з  по
дальшими угодами з московським урядом. З  неї було сформовано особливе 
Чернігівське воєводство.

Щ оправда, володіння цією землею тривало недовго, лише до великого 
повстання 1648 р. Та все-таки, хоча й тимчасово, П ольщ і вдалося зібрати 
українські землі майже цілком.

Вел. кн. Л итовське слугувало для них тільки ніби етапом у переході 
під владу Польщ і, до сфери впливу її державного устрою, права й побуту.

Детальніше: «Історія України-Руси», т. V I, розд. 3 —4.

Грушевський М . У країнсько-руські землі під зверхністю  Л итви  й 
П ольщ і на переломі X IV  і X V  в. /  М . Грушевський / /  Історія України - 
Руси. — Т . IV : X I V —X V I віки — відносини політичні. — Л ьвів: наклад 
Наукового товариства імені Ш евченка, 1903. — С . 8 8 —156.

Грушевський М . У країнсько-руські землі під зверхністю  Л итви  й 
П ольщ і в X V  віці /  М . Грушевський / /  Історія України-Руси. — Т . IV:

1 Адміністративний поділ на воєводства й повіти, що остаточно усталився перед 
1569 р., поділяв українські землі на 8 воєводств: 1) Руське (Галичина), яке у свою чергу 
складалося з чотирьох земель: Львівської, Галицької, Перемиської та Сяноцької; сюди 
ж номінально причислялася 1а) земля Холмська, котра мала самостійний устрій; столиця 
воєводства — Львів. 2) Воєводство Белзьке (столиця Белз). 3) Воєводство Подільське 
(столиця Кам’янець). 4) Воєводство Волинське (столиця Луцьк). 5) Воєводство Під- 
ляське, яке підрозділялося на землі: Дорогичинську, Мельницьку і Більську. 6 ) Воєвод
ство Берестейське (Берестя). 7) Брацлавське (Вінниця). 8) Воєводство Київське (Київ). 
Пізніше до них приєдналося дев’яте, сформоване у 1635 р., — воєводство Чернігівське.
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X I V —X V I віки — відносини політичні. — Л ьвів: наклад Наукового това
риства імені Ш евченка, 1903. — С . 136—282 .

Грушевський М . Довершеннє інкорпорації українсько-руських земель 
П ольщ і /  М . Грушевський / /  Історія України-Руси. — Т . IV : X I V —X V I 
віки — відносини політичні. — Л ьвів: наклад Наукового товариства імені
Ш евченка, 1903. -  С . 2 3 6 - 2 8 2 .

Грушевський М . Українські землі під зверхністю Л итви й Польщ і від 
середини X V  віка до початків Х Ѵ І-го  /  М . Грушевський / /  Історія Укра
їни-Руси. — Т . IV: X I V —X V I віки — відносини політичні. — 2-е видання, 
розширене. — Київ; Л ьвів: Д рукарня П . Барського, 1907. — С . 180—291.

Грушевський М . Зм іни  в українських степах і на Ч орном ор’ю. С ф ор
м о в а н а  Кримської орди й татарські спустошення /  М . Грушевський /  /  
Історія У країни-Руси. — Т . IV : X I V —X V I віки — відносини політич
ні. — 2-е видання, розширене. — Київ; Л ьвів: Д рукарня П . Барського,
1907. -  С . 2 9 2 - 3 3 7 .

Грушевський М . Політичні обставини в X V I в. — влучення українських 
земель до П ольщ і /  М . Грушевський / /  Історія України-Руси. — Т . IV: 
X I V —X V I віки — відносини політичні. — 2-е видання, розширене. — Київ; 
Л ьвів: Д рукарня П . Барського, 1907. — С . 3 3 8 —423.
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ХІ.СУСПІЛЬНА И КУЛЬТУРНА ЕВОЛЮЦІЯ. 
ПРИВІЛЕЙОВАНІ СТАНИ

З  погляду соціальної еволюції стан українських земель під владою вели
ких князів литовських у складі Великого князівства Литовського послужив 
для них теж  лише етапом у переході до кола впливу польського суспільного 
устрою та польського права. Західна частина українських земель — Гали
чина, землі Х олмська, Белзька й П одільська, приєднані безпосередньо 
до Польщі протягом другої половини X IV  та першої половини X V  століття, 
вже у цей час підпадають під дію юридичного устрою Вел. кн. Литовського. 
А ле його право, що створилося на основі права давньоруського, виробленого 
Київською державою, від часу унії 1385 р. розвивалося й видозмінювалося 
під сильним впливом права польського, особливо у другій половині X V  та 
у X V I столітті. Таким чином, перебування у сфері дії литовського права 
вводило ці землі до кола впливів права польського, з  тією лише різницею, 
що крізь фільтр литовського державного устрою ці впливи просочували
ся сюди у розрідженому вигляді й дія польського устрою поширювалася 
тут у сповільненому темпі порівняно із західними українськими землями. 
Ту еволюцію, яку останні пройшли у другій половині X IV  та в першій по
ловині X V  ст., центральні переживали протягом X V I ст., а східна Украї
на — Чернігівські землі, що належали у X V I ст. М оскві, й Переяславські, 
що лежали пусткою все X V I століття, ввійшли до її сфери лише на кілька 
десятиліть X V II  ст., які безпосередньо передували рухові 1648 р.

Утім, і західні українські землі, що увійшли до складу П ольщ і, не від
разу були перебудовані за польським взірцем. І в них залишалося на перших 
порах досить багато від колишніх порядків, так що пізніше цей перехід
ний час навіть звався «часом руського права», «tempori uris ruthenicalis». 
Цілковите зрівняння цих провінцій з  польськими й запровадження поль
ського права було проголошене лише 1434 р. по смерті Ягайла. У  Вел. кн. 
Литовському систематична перебудова за польським взірцем державного 
устрою, адміністрації та станових відносин припадає на середину X V I ст., 
остаточно ж  центральні українські землі організовуються на польський лад 
і підпадають під глибокий вплив польського побуту лише з 1569 р., коли 
приєднуються безпосередньо до Польщ і. Ц я  ж  дата має значення і для Б е 
рестейської землі: хоча у формальний спосіб остання й не ввійшла до складу 
Польщ і, але з  1569 р. вона з  усіма землями Вел. кн. Литовського потрапляє 
під дуже сильний вплив польського устрою та права. Щ оправда, тут, як і 
на Волині, у Брацлавській та Київській землях, попереднє право формально 
залишене і на майбутній час, але його значення з  підпорядкуванням ново
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му сеймовому законодавству, за масового руху польських привілейованих 
елементів у ці землі й за поширення польських порядків, стає незабаром 
цілковито примарним, й можна сказати, що в останній чверті X V I ст. вся 
Україна до самого Дніпра була організована відповідно до польського права 
і польських порядків, а в першій половині X V II ст. польські порядки й право 
переходять і за Дніпро, майже досягнувши у своєму поширенні крайніх меж 
української колонізації на сході.

Політичний і суспільний устрій Польщ і саме у X I V —X V  століттях 
складався остаточно. Й ого характерною особливістю, що мала важливе 
значення у подальшому впливі на устрій українських земель, був надзвичай
ний розвиток становості у з в ’язку з  надзвичайним переважанням шляхти. 
П ісля того як міський стан був цілковито виділений з  державної організації
1 зробився державою в державі (про це нижче), решта населення уклалася 
у два різко відмежованих суспільних контрасти: всевладну шляхту й б ез
правне селянство. П ід  впливом різноманітних умов, про які тут не місце 
докладно говорити, права держави стосовно селянина цілком переходять 
до поміщика: не лише права на різнорідні повинності, які надходили раніше 
державі, а й функції публічного характеру, як суд та адміністративна влада. 
Селянство виклю чається з-п ід  влади державних урядовців, права яких 
переходять до поміщиків; державна подать обмежується мізерною платою
2 гроші з  лану обробленої землі1. О дночасно з  цим шляхта майже зовсім 
звільняє себе від службових обов’язків щодо держави, які служили raison 
cTetre [підставою] її станових привілеїв. С ама влада уряду над нею, як і 
взагалі правляча й виконавча влада у Польщ і, слабшає. Суд переходить 
до суддів, котрі обираються шляхтою. Одним-єдиним незалежним від неї 
органом є на перших порах т. зв. старости — королівські чиновники, що мали 
поліцейські та судові повноваження й виконавчу владу; але з  подальшим 
послабленням урядової влади і старости перетворюються на представників 
шляхетського класу та його інтересів2.

1 Лан складається із ЗО моргів або 20 десятин.
2 Старости спочатку, в X IV  ст., з ’являються як намісники короля у великих про

вінціях, з дуже широкими повноваженнями. Згодом їхня кількість збільшується й вони 
перетворюються на звичайних адміністративно-поліцейських правителів невеликих 
округів (повітів), на які поділялися воєводства й землі, й притому стають майже єдиними 
представниками місцевого врядування, оскільки більш давні посади воєвод і каштелянів 
перетворились майже на прості титули. Крім того, пізніше, у X V II—XVIII ст., старо
стами звуться також «державці» великих коронних маєтків; державці ці, за тодішніми 
поняттями, не були державними урядовцями, а лише орендаторами державного майна (це 
т. зв. «староства не судові»). Цим старостам-державцям у їхніх маєтках належала тільки 
звичайна патримоніальна юрисдикція над селянами, міщанами та служилими шляхтичами,
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Розвиток парламентаризму у X V  ст. дає шляхті голос і вплив у суспіль
них питаннях, і в подальшому русі він, з  одного боку, — послаблює значення 
родової та службової аристократії, панів сенаторів, з  другого — підважує 
остаточно силу королівської влади. Внаслідок цього процесу П ольщ а 
до кінця X V I ст. остаточно формується у шляхетську державу, монархію 
тільки за назвою, де править виключно шляхетський стан, що прикладає 
лише до себе ім’я «народу» («народ шляхетський»). Узурпувавши всі права 
стосовно інших станів, у своєму середовищі шляхта турботливо проводить 
принцип рівності (своєрідний «шляхетський демократизм») і спрямовує 
законодавство, суспільний устрій та економічні відносини виключно в ін
тересах свого стану.

У  цьому напрямку під безпосереднім впливом польського права й посе
реднім (через законодавство й практику Великого князівства Л итовського) 
видозмінювався у X I V —X V II століттях устрій українських земель. Р ізн о 
маніття суспільних класових груп, з  їх непомітними переходами за  відсут
ності різких станових меж, що вирізняло давньоруський суспільний устрій, 
змінюється різко розмежованими станами — привілейованим шляхетським 
і безправним селянським. М істо, яке раніше було центром життя землі та її 
представником, виключається із земського устрою та атрофується. С ам о
врядна земля замінюється самоврядним шляхетським класом* 1. Аномалії 
суспільних відносин поглиблюються ще тим, що привілейованим класом 
в українських землях стають дедалі більше й виключніше поляки, а у стані 
непривілейованому, пригніченому опиняється місцеве, українське населення. 
Соціальна несправедливість загострюється національною ворожнечею, усві
домленням національного гноблення, яке підмінюється відчуттям збіжного 
із ним гноблення релігійного. П оляки й ополячені аборигени захоплюють 
у свої руки всю владу, всю силу, всі прибутки, всі землі. Тубільна Русь 
перетворена на польських гелотів, у зубожілу, обібрану, зневажену масу 
польських слуг та чорноробів; її культура, релігія, правовий та економіч

яка належала поміщикам і державцям узагалі. Вся південно-східна Україна складалася 
з великих старосте цього останнього типу та великих поміщицьких латифундій; вона 
таким чином була фактично виключена з державної організації і фактично підкорялася 
лише патримоніальній юрисдикції поміщиків та державців. Обставина, важлива для 
розуміння тутешніх відносин.

1 У старому самоврядуванні землі, яке надто ідеалізувати теж не варто, переважали 
також правлячі класи. Але це переважання було лише фактичне, за різних обставин далеко 
не однакове, і принципове право на участь у самоврядуванні землі було набутком усього 
вільного населення. Самі правлячі класи не були так різко відмежовані, не були такою 
спадковою кастою, як польська шляхта, і їхні переваги не були санкціоновані законом так 
виразно, як безмежні у своїй винятковості права шляхетського стану Польської держави.



XI. Суспільна й культурна еволюція... 143

ний побут доведені до цілковитого занепаду і приниження цим польським 
пануванням. Усе це надає ще більшої пекучості невдоволенню обділених 
верств і груп місцевого українського населення й посилює інтенсивність 
розпочатої боротьби.

Такі були головні риси суспільного процесу, що розвивався в українських 
землях Вел. кн. Л итовського та П ольщ і у X I V —X V II століттях. Я к  вже 
сказано, у землях, що належали Вел. кн. Литовському, цей процес було 
відтерміновано чи уповільнено. А ле в більшості випадків суспільна еволю
ція Вел. кн. Л итовського йшла у напрямку до польських порядків почасти 
більш самостійним процесом, почасти прямо сприймаючи норми польського 
права внаслідок унії з  Польщ ею .

Суспільний устрій Вел. кн. Л итовського виходив з  права й суспільного 
ладу, виробленого Київською державою 1. Та за всієї пошани до них литов
ського уряду й принципового консерватизму його, цей старий суспільний 
устрій дуже рано починає зазнавати вельми суттєвих змін під впливом дер
жавного процесу, що відбувався у самому Великому князівстві. Ц я  держава, 
з  яскраво вираженим військовим характером, з  широкими завойовницькими 
планами, оточена суперниками й ворогами, всю енергію внутрішньої політики 
звертала на вироблення якомога більшої військової сили. Залиш аю чи при
єднуваним українським і білоруським землям їхній старий устрій і порядки, 
їхню автономію, вона висувала їм одну суттєву вимогу — щоб усі ці землі 
й усі стани їх брали якомога більшу участь у військових заходах і тяготах 
держави. Послідовне проведення цього принципу — якомога ширшого з а 
лучення населення до військової служби та якомога повнішого використання 
його в інтересах військових сил держави — приводило до вельми істотних 
наслідків для правових і суспільних відносин. П ідставою  для військових 
оподаткувань зробилася земля, землеволодіння, і в інтересах військової 
служби останнє піддається надзвичайно сильній регламентації та контролю 
уряду, що в результаті призвело, кінець кінцем, до обмеження самого права 
власності й розпорядження нерухомим майном. Уряд допускає останнє 
лише в такому обсязі й постільки, поскільки це узгоджується з  інтересами 
військової служби, і власником земель по суті стає сама держава.

Вже у X V  ст., як можна бачити з юридичних документів, володіння 
військовослужилого стану має характер обмежений, умовний, кажучи з а 
хідноєвропейською середньовічною термінологією — характер прекарний, 
і практика землеволодіння вельми нагадує західний феодалізм2. Власник

1 Див. вище, розд. IX.
2 Внаслідок цієї подібності терміни «феодалізм», «феодальний» часто прикладаються 

до характеристики устрою Вел. кн. Литовського, і навіть існувала теорія запозичення
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може користуватися своєю землею лише доти, доки у змозі нести службу, 
пов’язану з  цим володінням, він може передати спадкоємцям чи здійснити 
відчуження свого маєтку тільки з відома й дозволу уряду, який стежить 
за тим, щоб новий власник був здатний до служби. Ц я  практика перено
ситься на всі різновиди військовослужилого землеволодіння, чи то володін
ня, надане урядом під умовою служби, чи успадковане. Той самий погляд 
переноситься також і на землеволодіння не військовослужиле — селянське. 
Створю ється переконання, що селянин сидить не на своїй землі, а лише ко
ристується державною, під умовою справного виконання пов’язаних з нею 
повинностей на користь держави або тієї особи, якій держава поступиться 
правом на селянські повинності взамін на військову службу. «Свого нічого 
не маємо, саме боже та государеве», — так говорили навіть самі селяни 
у X V I столітті. Я кі величезні зміни у суспільному устрої справляли такі 
погляди в їх застосуванні на практиці, побачимо нижче.

Насамперед зупинимось на еволюції військовослужилих, привілейо
ваних класів.

У  приєднаних українських і білоруських землях литовський уряд знай
шов відомі нам суспільні групи: князівських військовослужилих людей, вища 
категорія яких носила ім’я бояр; земську, землевласницьку аристократію, 
що також  звалася боярами (ці дві аристократії — служила й земська, — без 
сумніву, місцями злилися дуже тісно), потім міщан, селян-власників та інші 
групи, які нам поки що не потрібні.

Зазначим о насамперед, що до верхніх, аристократичних шарів еволюція 
Вел. кн. Л итовського приєднує ще один, найвищий та аристократичний — 
клас князів. М и вже частково знаємо цей клас і його походження. Ц е  ко
лишні можновладні князі зі старої династії та нащадків Ґедиміна, а також 
кілька родів з  інших старих литовських династій, цілковито обрусілих. 
З і  згуртуванням Вел. кн. Л итовського й особливо після конфіскації най
потужніших князівств у 1390-х роках, вони дедалі більше й більше пере

феодального права Вел. кн. Литовського із Заходу. Насправді такого запозичення, звіс
но, не було; прекарні форми землеволодіння розвинулись під впливом потреб державної 
організації, як це видно з паралелей у військовослужилому землеволодінні Московської 
держави і в менш яскравих та скороминучих формах — також у землеволодінні західних 
українських земель, що перебували під польським правом. Форми ці не утворились одразу, 
внаслідок якогось різкого перелому — за правом завоювання цих земель литовськими 
князями, як припускав дехто; перелому у земельних відносинах литовська окупація сама 
по собі взагалі не створювала, як ми бачили вище. Але й противники цих поглядів роблять 
помилку, приймаючи пізніші прекарні форми за залишки старого долитовського устрою: 
наші джерела не дають вказівок на існування таких форм в устрої Київської держави, 
і в них ми маємо, безсумнівно, результат пізнішої еволюції.
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творюються на великих дідичів. Щ оправда, найсильніші з  них підтримують 
ще деякі давні традиції — пишуться «божою милістю», утримують різні 
атрибути державної влади, але, загалом кажучи, з  часів Вітовта це тільки 
аристократія, а зовсім не володарі; нечисленні винятки — як Свидригайло, 
Олельковичі київські — не змінюють загальної картини, та й їм далеко 
до всієї повноти державної влади. З  часу Вітовта взагалі було докладено 
багато старань, щоби підірвати значення цього класу, а із занепадом Сви- 
дригайла він остаточно втрачає навіть вплив на державне (центральне) 
управління, яке переходить до аристократичних некнязівських литовських 
родів, які зібрали величезні багатства у вигляді велетенських латифундій. 
Разом  з  деякими українськими й білоруськими найвидатнішими боярськими 
родами ці литовські магнати складають, поруч із князями, другу категорію 
вищої аристократії Вел. кн. Литовського; її склад має вираз і в її назві: 
«князі й пани» — так зазвичай визначаються вони у законодавчих та інших 
пам’ятках Вел. кн. Литовського.

З  українських земель гніздом цієї аристократії була Волинь, яка 
аж  роїлася князівськими родами, так що дрібної шляхти і державних ма
єтків було тут порівняно мало. Вона взагалі була найбільш князівською 
землею у Вел. кн. Литовському, тимчасом як литовські й білоруські землі 
басейну Німану були гніздом панських родів, менш численних, але загалом 
ще багатших. Н а  Волині були родові гнізда князів О строзьких, Сангушків, 
Чарторийських, Дубровицьких, Збаразьких, Вишневецьких, Поріцьких, 
Воронецьких, Четвертинських, Ж еславських, Корецьких і т. д., та кількох 
багатих панських родів, як Боговітіни, М онтовти, Кирдеї, Загоровські, 
Семашки. Князівські й панські роди Волині, за збереженим переписом 
1528 р., висилали близько трьох чвертей усього військового контингенту, 
що виставлявся Волинню, і лише одна чверть припадала на долю інших 
землевласників. Н авпаки, царством дрібної шляхти було Підляш ш я (особ
ливо північний — Більський повіт) та київське Полісся, а в районі верхньої 
П р и п ’яті — князівствах Кобринському й Пінському, поряд із дрібним 
боярством (яке існувало і в інших латифундіях), був розвинутим також 
клас державних селян — що перетворилися на державних з  того часу, як ці 
князівства перетворилися на державні, «господарські» волості з  припинен
ням князівських династій.

Князівсько-панська аристократія, власники великих маєтків, користу
валися різними фактичними і навіть юридичними прерогативами — у сфері 
суду та адміністративно-військового устрою. В їхніх же руках було зосе
реджене й усе управління: посади центрального управління розподілялись 
у вузькому колі прізвищ переважно литовської аристократії; посади міс
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цеві — між аристократією цієї землі (це навіть було гарантовано урядом 
у багатьох статутних земських грамотах). А ле з  середини X V I ст. дрібна 
шляхта виступає проти переважання аристократії; водночас і уряд, слідуючи 
польському устрою, проводить низку реформ, що підвищували значення 
дрібної шляхти й урівнювали її з  «князями-панами». О днак практичного 
значення та переваг аристократії все це, звісно, не знищувало.

Стан дрібної, рядової шляхти формувався у Великому князівстві Л и 
товському під впливом польського устрою. Прикладення польських норм 
не обійшлося, проте, без великих утруднень. Литовський уряд докладав 
зусиль до того, щоб залучити до військової служби якомога більшу кількість 
населення. Н е лише великі й середні землевласники, але й міщани і більш за 
можні селяни переводились на «боярську службу», тобто звільнялися від усіх 
інших обов’язків і податків, натомість мали на перший поклик влади з ’являтись 
у похід, за свій рахунок споряджаючись та утримуючи себе під час походу.

З а  таких умов цей клас військовослужилих людей, звісно, не міг ви
різнятись великою стійкістю: до нього входили постійно нові різночинні 
елементи і таким самим чином виходили, коли військова служба ставала для 
них незручною, — з  боярської служби переводились на «службу тяглову» 
чи обкладалися іншими повинностями, за власним бажанням або за розпоря
дженням влади, якщо остання вважала дану особу нездатною до виконання 
«боярської» служби. Крім того, клас осіб, що несли боярську службу, був 
пов’язаний із селянством різними опосередковуючими категоріями — у ви
гляді т. зв. слуг, які несли військову службу в дещо менших розмірах та ви
конували різні обов’язки при замках, різноманітних ремісників, що також 
залучалися до воєнних походів, і т. д. Ввести цю розлогу, різношерсту масу 
у різко визначені межі, на взірець польської шляхти, було дуже важко.

Уряд спочатку мав намір за прикладом П ольщ і створити й у Л итві 
юридично привілейований стан з  литвинів-католиків і в цьому напрямку 
зробив, було, кілька спроб. Безпосередньо після хрещення Л итви у като
лицтво, у 1387 р., Ягайло видав жалувану грамоту для бояр католицького 
віросповідання (отж е, литовської народності), в якій визнавав за  ними 
різні привілеї, що належали шляхті польській. Ц я  перша спроба, щ оправ
да, не мала великого значення, оскільки обіцянки цієї першої жалуваної 
грамоти не були виконані в дійсності: очевидно, урядові кола спохопилися, 
що поширення привілеїв польської шляхти на всю багаточисельну категорію 
бояр литовського походження завдало б надто відчутного удару держ авно
му оподаткуванню. Тому наступний, Городельський акт 1413 р. встановив 
інші, більш тісні межі привілейованому стану: щоб користуватися становими 
привілеями, детальніше р оз’ясненими цим актом, недостатньо було бути
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боярином-католиком — треба було, крім того, мати герб, що досягалося 
лише пожалуванням великим князем і прийняттям до свого герба якимось 
польським шляхетським родом. Ц і процедури, однак, не прищепилися 
внаслідок вже самої своєї складності. П ритому ж  виявилось, що при сфор
муванні такого привілейованого стану неможливо зовсім обійти роди право
славні — білоруські та українські. Тому постанови Городельського акта, як і 
грамоти 1387 р., значною мірою залишилися мертвою буквою. Бажаю чи 
послабити Свидригайла та відволікти від нього його православних парти
занів, у 1432 р., безпосередньо після обрання Сиґізмунда великим князем, 
посли Ягайла підписали грамоту про зрівняння православної руської шляхти 
з  литовською у користуванні шляхетськими привілеями. Н е відомо, чи була 
ця грамота стверджена Ягайлом й чи набула законної сили, але через два 
роки вел. князь Сиґізмунд опублікував грамоту вже від себе про зрівняння 
православних князів і бояр у шляхетських привілеях з  католиками; русини, 
за  цією грамотою, набувають право, за  згодою польських шляхетських 
родів, засвоювати собі їхні герби, як і литвини1 * з. О днак план сформування 
спеціально гербової аристократії, т. зв. «клейнодників», не прищепився, 
і пізніші грамоти про герби як атрибути шляхетства вже не згадують.

Разом  з  тим, однак, зникали будь-які визначені рамки для нової при
вілейованої шляхти. Допустити ж  усю величезну і різношерсту масу зем 
левласницького стану, який ніс військову службу, до станових привілеїв, 
що поступово зростали й розширювались на польський взірець, — уряд 
рішуче утруднювався. Зем ський привілей 1447 р. звільнив селян, що сиділи 
на шляхетських землях, від юрисдикції державних урядовців і підпоряд
ковував їх юрисдикції поміщика. П рактика X V  ст., закріплена земськими 
привілеями українських земель початку X V I ст., надавала важливі преро
гативи членам привілейованого стану на суді, — як право переносити свої 
позови безпосередньо до суду великого князя й судитися з  участю членів 
свого стану і т. ін. Кодифіковане у Л итовському статуті 1529 р. право 
Великого князівства Л итовського дуже наполегливо проводило принцип 
юридичних переваг шляхтича, розглядаючи провини проти нього чи його

1 Однак і ця грамота, так само, як і грамота 1432 р., не встановлювала повної 
рівноправності русинів з литвинами; вони не відміняли і, таким чином, залишали в силі
постанову Городельського акта про те, що тільки католики можуть обіймати державні 
посади. Хоча цієї постанови не цілком дотримувались, і православні князі й пани завжди 
обіймали посади, переважно в українських та білоруських землях (на посади, пов’язані
з центральним управлінням або зі столичними містами вони потрапляли вкрай рідко), 
але все-таки постанова Городельського акта залишалася чинною, і про неї іноді згадували 
й застосовували її на практиці. Формально цю постанову було скасовано на сеймі Вел. 
кн. Литовського 1563 р. Цей же сейм визнав і необов’язковість гербів для шляхтичів.
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майна як кваліфіковані. Литовський статут у новій редакції 1566 р. має 
ще яскравіше виражені риси шляхетського кодексу, сприятливого щодо 
шляхетського стану, й кодифікує вельми важливі права, надані останньому 
у сфері державного й місцевого управління: обов’язкова участь шляхетських 
представників у сеймах із правом вирішального голосу, інститути провін
ційних шляхетських сеймиків та виборних шляхетських судів — установи, 
що цілком наближали устрій земель, які входили до складу Великого кня
зівства Литовського, до устрою шляхетської П ольської держави.

Надаю чи шляхетському станові такі важливі прерогативи, литовський 
уряд дійсно мав причини бути стурбованим точним установленням кола тих 
осіб, які могли користуватися цими прерогативами, та шукав критерій для 
визначення рамок цього класу. Я  не зупинятимусь на всіх його спробах; 
вкаж у лише на те, що дійсно мало згодом значення у процесі формування 
шляхетського стану.

П ерш  за все, для утвердження у шляхетстві визнавалася важливим ар 
гументом давність у користуванні боярськими правами. У  першій половині 
X V I ст. такою межею визнавалося правління Казимира ( f  1492). П ізніш е 
важливим доказом шляхетських прав став згаданий перепис зобов’язаних 
до військової служби бояр 1528 р. — на нього посилалися як на свідчення 
приналежності до військового стану. Нареш ті здійснена у середині X V I ст. 
(у  різний час та у різних формах) ревізія державних земель та прав на во
лодіння з ’ясувала до певної міри наявний склад привілейованого землев
ласницького стану. Так, одночасно з  розширенням привілеїв шляхти перед 
1569 р., більш-менш визначився і склад її.

Н иж ча категорія шляхти — малоземельні, зубожілі роди або бояри, які 
несли окрім військової служби різні інші натуральні повинності, залишились 
поза привілейованим станом, зберігши давнє ім’я бояр. Внаслідок надто 
широкого свого обсягу це ім’я було визнане непридатним для означення 
привілейованого стану і, залишившись як означення для груп напівпри- 
вілейованих, уже починаючи з другої половини X V  ст. стосовно класу 
привілейованого витісняється іншими, запозиченими з  Польщ і назвами — 
«зем ’ян» і особливо — «шляхти».

Таким чином, до 1569 р. шляхетський стан Вел. кн. Л итовського дуже 
близько підійшов уже до свого взірця — шляхетського стану П ольщ і. 
1569 рік завершив цю еволюцію в центральних українських землях, надавши 
місцевому шляхетству остаточне зрівняння з  польською шляхтою у двох 
надзвичайно суттєвих пунктах: в емансипації шляхетського землеволодіння 
від обмежень, що сковували його, і звільненні самої шляхти від військової 
служби та державних повинностей, які ще збереглися до тих пір.
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Ц им  завершилась в українських землях, які належали до Вел. кн. Л и 
товського, еволюція шляхетського стану, що ще перед другою половиною 
X V I ст., як було вже згадано, досяг також  і рівноправності з  князівсько- 
панським магнатським станом. Н абагато швидше завершився цей процес 
у землях, приєднаних до П ольщ і безпосередньо вже у X IV  та першій 
половині X V  ст.

П ольський уряд, як ми вже знаємо, не поспішав запроваджувати тут 
польську систему адміністрації та станових відносин у всій повноті, хоча 
з  появою тут маси привілейованих польських колоністів та переходом усієї 
вищої адміністрації до рук поляків польське право і практика стали широко 
проникати у місцеві порядки і відносини самі по собі, навіть незалежно 
від урядових заходів. Почасти, можливо, через виняткові умови, в яких 
перебували ці землі, почасти просто в інтересах управління й державного 
фіску, уряд не запровадж ував навіть у найраніше приєднаній Галичині 
шляхетського земського самоврядування, залишав населення у виключному 
володінні своїх намісників — воєвод і старост та в подробицях адміністрації 
і суду зберігав багато із старої, галицько-волинської практики. Тутешня 
шляхта, без різниці походження й національності, мала нести військову 
службу у набагато більших розмірах, ніж ті, які існували в польських землях; 
шляхетське землеволодіння піддавалося тут різним обмеженням, не відо
мим у польських землях та аналогічним тим, які ми бачимо у ще сильніших 
і розвинутіших формах у Вел. кн. Литовському.

П евна річ, усе це дуже обтяжувало шляхту українських провінцій П оль
щі, особливо шляхту польську, що прийшла з  польських провінцій. У  своїх 
станових інтересах, без різниці національності, місцеві землевласники були 
зацікавлені у повному зрівнянні цих провінцій із чисто польськими та клопо
талися перед урядом у цьому напрямку. Ягайло дав, було, обіцянки в цьому 
сенсі, але остаточне зрівняння українських провінцій Польщ і з  провінціями 
польськими проголошене було лише новим королем Владиславом, у 1434 р. 
Ш ляхта звільнялася тепер від місцевих повинностей, а в управлінні й суді 
запроваджувалися нові порядки. Насправді вони ще й тепер не були введені 
відразу у повному обсязі; але в кожному разі у другій половині X V  ст. Га
личина, Поділля і Б елзька земля вже організовуються цілком на польський 
лад, місцева шляхта засвоює польські права і порядки й водночас значною 
мірою полонізується.

М ісцевий український елемент опинився тут у зовсім інших умовах, ніж 
українські провінції Великого князівства Литовського1. Ц і останні довго за-

1 З а  винятком Підляшшя, яке опинилося у багатьох відношеннях в умовах, анало
гічних зі становищем українських провінцій Польщі.
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лишалися майже не зачепленими у своїх внутрішніх відносинах; сюди майже 
не проникали чужі їм у культурному й національному аспекті елементи; управ
ління залишилось у руках місцевої аристократії; місцеве право й культура 
користувалися повною повагою влади, а Русь мала всі підстави вважати себе 
вищою в культурному та правовому розвитку за правлячу національність. 
І навіть пізніші реформи в дусі польського права, аж  до приєднання укра
їнських земель до Польщ і, не завдають безпосередньої шкоди українській 
національності: місцеве українське життя перебудовується на польський 
лад, не перестаючи ще бути українським; сформований на взірець польської 
шляхти шляхетський стан, як і стара аристократія, не розриває свого зв ’язку 
зі своєю національністю, залишається українським.

Зовсім  інакше було із західними українськими землями. Вони ввійшли 
до складу держави все-таки неабиякої давнини, з  виробленим устроєм і по
рядками, яке через це не мало приводів ставитися з  особливою пошаною 
до переможеної національності. Вся вища адміністрація нових провінцій 
із самого початку зосереджується в руках чужоземців, головним чином 
поляків, схильних дивитися на місцеве право й культуру як на щось нижче, 
хоча б без будь-якої іншої підстави, крім тієї, що це були підкорені провінції, 
право й культура яких їм не імпонували, як Л итві. Точнісінько так само 
ставилися до місцевого українського елементу іноземна, головним чином 
польська, шляхта та німецько-польське міщанство, у великій кількості з а 
лучене польським урядом у ці провінції. Ц я  колонізація разом із польською 
адміністрацією вносила у місцеві стосунки польські погляди, польське пра
во, і завдяки цьому останнє, ще перш ніж було запроваджено формально, 
стало фактично панівним. П ерспектива звільнення від тяжких державних 
повинностей та сильної влади урядової адміністрації робила запровадження 
польського права і польського устрою вельми симпатичним і бажаним на
віть для українських землевласників краю. Станові інтереси, таким чином, 
змушують їх зближуватися з  поляками-зайдами і згуртовуватися з  ними 
в одну класову групу. Треба, втім, мати на увазі, що ці українські землев
ласники — нащадки старих боярських родів — були розріджені й ослаблені 
політичними конфіскаціями й одібранням таких земель, на які власники 
не могли довести своїх прав документально (nullo jure possessores); відібрані 
землі, на підставі королівських пожалувань, переходили зазвичай до рук 
зайшлих елементів, й українські елементи у землевласницькому стані були 
таким чином послаблені дуже рано, і це також вельми істотно ускладнило 
згуртування українського боярства в особливу і сильну групу.

Завд яки  вказаним обставинам, перш ніж національні інтереси встигли 
згуртувати залишки українського власницького стану, він уже побачив себе
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захлеснутим польською шляхетською колонізацією, відтиснутим від влади, 
від впливу у шляхетському самоврядуванні. Разом  з усвідомленням своєї 
неспроможності він поступово підпадає й під культурний вплив польського 
елементу, засвоюючи погляд поляків на український елемент і українську 
культуру як на щось нижче порівняно з  польською та денаціоналізуючись 
у вельми сильному ступені.

Повний занепад українського елементу під впливом цих умов у З а 
хідній Україні визначився цілком ясно вж е у першій половині X V  ст. 
У  другій половині зникають залишки старого устрою, сама пам’ять про 
нього. Більшість старого українського боярства — усе, що було в ньому 
багатшого, впливовішого, прийнятого до польського середовища, — тоне 
й розчиняється в ньому. Реш тки української шляхти залишаються у такій 
меншості, що з  ними зовсім перестають рахуватися. Українську націо
нальність — і то у вигляді темного стихійного почуття чи усвідомлення 
релігійної відособленості — зберігають лише селяни, дрібне міщанство 
і православне духівництво — стани, які не мали голосу ні у державному 
житті, ні в місцевому врядуванні. А д ж е єдиним представником землі 
слугує шляхта, а вона вже набула яскравого і досить цільного польського 
забарвлення. Українське населення живе в українських провінціях Польщ і 
тільки як етнографічна маса, а не нація, й православна «руська» церква 
залиш ається єдиним інститутом, що носить національну форму. Ц е  цілком 
чітко виступає вже у X V I ст., навіть на початку його. «Н ем а Русі, є лише 
попи і хлопи», — могли б сказати «обивателі» (тобто шляхтичі) «Руського 
воєводства» у X V I ст., як говорили потім у X IX .

1569 рік широко розчинив двері із західних воєводств у центральні 
українські землі цій польській шляхті, яка, сидячи на українській землі 
й живучи працею українського селянина, звикла в той же час ігнорувати все 
місцеве, дивитися на український народ як на гелотів польської народності, 
на його мову, культуру, традиції, право — як на щось незмірно нижче по
рівняно з польським, так що всьому тубільному, що хоч трохи піднімалося 
над загальним жалюгідним рівнем, на її щире переконання, була одна доро
га — якнайскоріший перехід до польського табору, зарахування до польської 
національності. Безкінечною низкою потяглися ці носії польської національ
ності на Волинь, Київщину й за Дніпро, захоплюючи посади, закріплюючись 
на випроханих в уряду порожніх чи відібраних у «безправних» власників 
землях, у маєтках, отриманих за дружинами у посаг, на величезних коронних 
землях, що роздавалися їм у пожиттєве володіння, й культивуючи з  наївною 
пихатістю людей «вищої раси» презирливе поняття про все тубільне, витіс
няючи його й замінюючи правом, культурою й побутом польськими.
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Одночасно із цим польським потоком, що мав надзвичайно важливе 
значення у процесі ополячення центральних українських земель, вищі 
верстви українського суспільства новоприєднаних до П ольщ і (у 1569 р .) 
провінцій, в силу своєї безпосередньої приналежності до П ольської дер
жави, стають дотичними до польського суспільства, польського права 
і культури. Ц е  право, що вже раніше мало притягальну силу для шляхти 
Вел. кн. Л итовського завдяки своїм заманливим шляхетським привілеям 
і слугувало взірцем для реформ у Вел. кн. Литовському вже перед унією, 
і ця культура, яка перебувала якраз у періоді свого розквіту і, як і право, — 
шляхетська par excellence [насправді], — підпорядковують своєму впливові 
українську шляхту новоприєднаних провінцій дуже швидко. А дж е це був 
золотий вік польської літератури, золотий вік польської громадськості, 
золотий вік парламентаризму, і все це мало на собі печать шляхетських 
прагнень, шляхетської програми, шляхетських інтересів. Розвиток польської 
літератури у другій половині X V I ст. перебував у тісному з в ’язку з  р о з
витком суспільного життя і зокрема — громадським рухом серед шляхти, 
яка створювала для себе тоді першу роль у тогочасній політиці Польщ і. 
Є  зрозумілою та притягальна сила, яку мали польське суспільне життя й л і
тература для української шляхти, що схилялася до польських порядків у силу 
своїх станових, шляхетських інтересів і ввійшла до кола польського життя 
якраз у момент його апогею. Я  згадував уже, що гарантоване центральним 
українським землям право Литовського статуту саме собою дуже швидко 
вийшло з  ужитку, замінене польським правом. Вищий судовий трибунал, 
організований для українських земель, дуже скоро сам по собі припинив 
своє існування. Організація і право полонізуються цілковито. Повторюється 
той же процес розпилення вищих українських класів, який перед тим мав 
місце у Західній Україні. Весь життєвий устрій і відносини вищих станів 
українських земель денаціоналізуються швидко й глибоко: у першій чверті 
X V II  ст. ми бачимо цей процес уже в повному розвитку.

Детальніше: «Історія України-Руси», т. V , розд. 1 (загальна характе
ристика), організація та управління — там само, розд. 5, еволюція шляхет
ського стану — розд. 2.

Грушевський М . Загальний погляд /  М . Грушевський /  /  Історія Украї- 
ни-Руси. — Т . V : суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в 
Українсько-руських землях X I —X V II в. — Л ьвів: Д рукарня Наукового 
товариства імені Ш евченка, 1905. — С . 1—26.

Грушевський М . Еволю ція суспільного устрою: П ани — шляхта /  
М . Грушевський / /  Історія України-Руси. — Т . V : суспільно-політич
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ний і церковний устрій і відносини в Українсько-руських землях X I V — 
X V II  в. — Л ьвів : Д рукарня Н аукового товариства імені Ш евченка,
1905. -  С . 2 7 - 1 0 6 .

Грушевський М . Управа світська /  М . Грушевський /  /  Історія Укра
їни-Руси. — Т . V : суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в 
Українсько-руських землях X I V —X V II в. — Л ьвів: Д рукарня Наукового 
товариства імені Ш евченка, 1905. — С . 2 8 9 —384.
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XII. СЕЛЯНСТВО

Зворотним боком процесу формування шляхетського стану та його при
вілеїв була еволюція селянського стану на Україні — народної маси, за раху
нок прав якої і створювались, головним чином, привілеї шляхетського стану.

М и знаємо, як виглядала ця народна маса в добу Київської держави. 
О сновне ядро населення складалося з  вільного й економічно незалежного 
селянства, однак воно значною мірою виснажувалось несприятливими еко
номічними умовами; за ним ідуть категорії вільних, але економічно залежних 
безземельних, та невільних, які зростають за рахунок класу селян-власників. 
Зубож іння стану селян-власників і розвиток за  їхній рахунок, — з  одного 
боку, категорій безземельних і невільних, з  іншого, — боярського земле
володіння, яке розпоряджалося працею невільних і безземельних, харак
теризують еволюцію селянського стану у X I I—X III століттях. П одальш а 
доля селянства, у X I V —X V I століттях, зводиться до наступних головних 
моментів. Невільні зникають поступово, переходячи переважно в категорії 
безземельних, залежних селян. З  іншого боку, становище селян-власників 
зниж ується до рівня тих же безземельних, економічно залежних категорій; 
їхня особиста свобода, громадянські та майнові права піддаються низці об
межень, і поряд із попередніми данями розвивається відрядно-панщинна по
винність. Водночас із фіскальних мотивів проводиться сувора регламентація 
селянського землеволодіння і господарських відносин, яка руйнує колишні 
форми селянського господарства, більш складні економічні одиниці, і зво 
дить їх до рівня мінімальних дворів-господарств, причому розвиток панських 
заорювань, фільваркового господарства дедалі зменшує розміри селянських 
ґрунтів і створює надзвичайно тяжкі форми експлуатації селянської праці.

П очнемо з невільних. Коли після тривалої перерви ми отримуємо 
в середині X V  ст. досить значний документальний матеріал, в українських 
землях П ольщ і невільних уже немає: юридично вони не існують, а ф ак
тично зустрічаються лише у вигляді рідкісних винятків. У  землях Великого 
князівства Л итовського такі залишки невільного стану існують довше, 
не тільки у X V , а й у X V I ст. (т. зв. «паробки», «челядь невільна» або 
просто «челядь»); право цілком визнає їхнє існування і лише поступово 
обмежує дж ерела рабства. А ле ж иття йшло попереду законодавства, 
і X V I  століття для земель Вел. кн. Л итовського є часом вимирання раб
ства на практиці; тільки як виняток зустрічаємо ми групи рабів на великих 
фільварках в середині X V I ст., у вигляді робітників-двораків, які іноді 
ведуть власне невелике господарство на панській землі; у цей час при 
нормуванні наділів їх зазвичай переводять на селянські наділи в категорію
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тяглових селян. Н ареш ті, Л итовський статут 1588 р., знищивши усі інші 
категорії рабів, окрім узятих на війні невільників, наказує перевести рабів 
інших категорій, як і дітей полонених, на селянські наділи і вважати їх за 
селян-отчичів (кріпких землі).

Ц я  постанова, як і загалом практиковане упродовж X V I ст. переведення 
залишків рабів на селянські наділи, в категорію тяглових селян, пояснюють 
нам ретроспективно, як зник цей, колись такий численний, клас невільних: 
він перейшов у категорію селян, що сиділи на панських землях. Сліди 
колишнього рабського стану зберігалися іноді у спеціальних обмеженнях 
прав, в особливому становищі та іменах цих переведених, як, напр., люди 
«каланні», невільні слуги, servi illiberi різних найменувань; та ще частіше 
вони безслідно змішуються з  рештою селянства. О днак цей перехід бага- 
точисельного класу невільних до категорії безземельних селян, що сидять 
на панських землях, не минає без наслідків. Він — дозволю собі так висло
витися — отруює рабськими атрибутами свого юридичного та економічного 
становища згадану категорію селянства, а в міру того як зникала межа між 
вільними та економічно незалежними селянами-власниками й селянами 
безземельними, які сиділи на панських землях, атрибути невільного й еко
номічно залежного становища невільних та безземельних1 переносяться 
і на цю вільну масу селян-власників.

У X V I ст. у більш чистому вигляді це первісне вільне селянство зб е
реглося лише місцями — саме там, де не було посиленої хліборобської 
культури, фільваркового господарства, панських заорювань, — у Поліссі 
пінському й волинському, у Київській землі та за  Дніпром (там, де існувала 
осіла колонізація). Тут повинності обмежувалися даниною, вельми, втім, 
значною; відрядних робіт не існувало, крім городових і щонайбільше — 
«толок», себто певної участі у польових роботах князівських і панських 
дворів, де останні наявні особисті та майнові права селян взагалі не під
давалися значним обмеженням. Н авпаки, у місцевостях із більш значною 
хліборобською культурою дедалі більше й більше поширювалася й зростала 
панщина й залеж но від цього — тип селян «робітних», тяглових, обтяжених 
працею і всіляко обмежених у своїх колишніх правах.

Зародок «робітних» людей слід убачати в колишніх невільних — холопах 
та паробках, переведених на селянські наділи та зобов’язаних постійною

1 Становище безземельних та економічно залежних селян різних категорій, які пра
цювали на панських землях, мало так багато аналогій зі становищем невільних сільських 
наймитів, що в різних обмеженнях та утисках, котрі перейшли від них потім на селянство 
вільне й економічно незалежне, майже неможливо відрізнити те, що було пережитком 
невільного чи напіввільного стану. Говорячи нижче про цей спадок невільних, я розумітиму 
під цим водночас і можливі пережитки напіввільного стану.
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працею при панському господарстві. О собливо селяни малоземельні, які 
господарювали не на повних наділах, а на городах чи невеликих польових 
ділянках (т. зв. загородники, городники, комірники) перебувають у най
ближчому типологічному зв ’язку з  такими паробками, поселеними на не
великих ділянках панської землі й працюючими на панському дворі. А ле 
з  часом це обкладення панщиною охоплює дедалі ширше коло вільного се
лянства. У Великому князівстві Литовському широко практикована роздача 
селянських земель, себто, власне, переуступка державою прав на селянські 
данини й повинності особам боярського звання навзамін боярської служби, 
яку мав нести за  ці пожалування новий власник цих селян, стирає різницю 
між селянами вільними й панськими, що сидять на панських землях. Уна
слідок цього прийоми приватного поміщицького господарства, з  панщиною 
й посиленою регламентацією господарських та всяких інших відносин села, 
кінець кінцем починають прикладатися й до селян, що лишилися на землях, 
які не потрапили до приватних рук, а керувалися безпосередньо державною 
владою (цілком послідовно проводить цей принцип «Устав на волоки» 
1557 р .). У землях же, що ввійшли до складу Польщ і, на українське се
лянство було безпосередньо перенесено порядки, вироблені в селах власне 
П ольщ і Х І Ѵ - Х Ѵ  ст.

X I V —X V  століття у Польщ і були добою надзвичайного поширення 
німецького права у міських та сільських громадах. Спершу його було засто
совано у великих розмірах після спустошень, завданих татарами у X III ст.: 
для заселення спустошених місцевостей закликалися німецькі колоністи, 
а для їхнього залучення ці поселення організовувалися за взірцем німець
ких міських громад, які щойно досягли самоврядування, головним чином 
саксонських, тому право зветься, за ім’ям їхньої метрополії, магдебурзьким 
або «майборським». Громади виключаються з-п ід  влади всіх державних 
урядовців, права яких переносяться на організатора колоній — «війта» (Vogt, 
advocatus), управителя поселення за участі обраних ним представників, а всі 
відносини останнього до держави обмежуються платою точно встановленого 
у фундаційній грамоті й незмінного «чиншу» (census) з  визначеної міри зем 
лі, т. зв. «лану» (laneus), що складався з  ЗО моргів — близько 20  десятин.

Ц і заходи дійсно залучали до П ольщ і значні маси німецьких колоніс
тів, а грошовий прибуток, який давали чинші (дуж е цінний за  тодішнього 
панування натурального господарства і рідкісності грошей), так припав 
до смаку урядові й приватним власникам, що на німецькому праві починають 
засновуватися міські та сільські громади вже у місцях заселених і навіть 
ті міські й сільські поселення, що вже існували, переводяться на це право, 
себто реорганізуються за цим типом. У X I V —X V  ст. німецьке право ціл
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ковито перебудовує сільські відносини у власне Польщ і, а з  приєднанням 
українських земель воно й тут широко розповсю джується урядом та при
ватними власниками.

Н езваж аю чи на свої вочевидь ліберальні тенденції (широке самовря
дування, регламентація відносин писаною угодою), німецьке право у своїй 
подальшій практиці мало зовсім несприятливі наслідки для селянства. В и
лучення громад з-п ід  влади урядових чиновників призвело, кінець кінцем, 
лише до того, що вони опинилися під повною, безконтрольною й безмежною 
владою поміщика; від самоврядування нічого не залишилось, а а посади 
спадкових війтів були скуплені поміщиками чи іншими способами знищені 
й позбавлені значення. Тим часом цією організацією було розірвано давню 
традицію, практику, яка доти до деякої міри охороняла права селян, а фун- 
даційні грамоти виявилися гарантіями дуже слабкими, й поміщики та уряд 
зовсім не вважали за  потрібне їх дотримуватись, особливо щодо сільських 
поселень. Наприкінці X V  ст. система чиншів у поселеннях з  німецьким 
правом поступається місцем посиленому обкладенню роботою, «панщиною», 
яка й поширюється однаково і в селах німецького права, і т. зв. «права 
руського», себто не організованих безпосередньо за типом німецького права, 
а підданих впливу тієї суміші польських порядків з  формами німецького 
права, котру виробила за ці століття практика П ольщ і й тепер переносила 
в українські землі.

Причина розвитку панщини полягала у посиленому розповсюдженні 
фільваркового господарства, панських заорювань з  кінця X V  ст. Ц е  була 
доба загального розвитку хліборобського господарства у Північній Є вро
пі, викликаного економічним переворотом — розвитком морської торгівлі, 
падінням ціни грошей, пожвавленням обігу капіталів. Удосконалюються 
способи агрикультури, розвивається інтенсивне господарство, і під впливом 
цих умов надзвичайно розш ирюється площа панських заорювань. Беручи 
участь у загальному економічному рухові, П ольщ а перебувала під впливом 
ще й спеціальних умов, які сприяли пожвавленню хлібної торгівлі, а отже, 
й посиленому поширенню поміщицького господарства. У 1466 р. вона на
була власний морський порт у Данцигу (Гданську), і це пожвавило її ви
візну торгівлю. Ш ляхта, яка саме в цей час здобуває вирішальний голос 
у внутрішній політиці та законодавстві, приймає низку законів, спрямованих 
на полегшення вивозу продуктів свого господарства: скасовуються мита 
на предмети шляхетського господарства, полегшується торгівля і рух по су
хопутних шляхах і т. д. Ц е  позначилось розвитком вивозу до балтійських 
портів (переважно до Д анцига) продуктів сільського господарства — ліс
них товарів, волокна й особливо хліба. Ц іни на хліб швидко зростають:
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у 1514 р. корець жита коштував 65 грошів, у 1564 р. — 186 грошів, тим 
часом вартість монети зменшилася за цей період лише в півтора разу, отже, 
ціна хліба зросла за ці п ’ятдесят років удвічі. П отреба в робочих руках при
зводить до надзвичайного розвитку панщини, і, завдяки вилученню селян 
з-п ід  урядової влади та юрисдикції, поміщики без утруднень обкладають 
селян посиленими роботами.

Усе це призводить до надзвичайного пож вавлення фільваркового, 
панського господарства в землях Польщ і, а потім і Вел. кн. Литовського. 
Розш ирю ю ться заорювання: частково шляхом обробки нових просторів, 
але набагато більше — шляхом примусового відчуження землі з  селян
ських рук у формі купівлі або переведення селян на нові зменшені наділи; 
збільшується площа панських земель. Кількість фільварків зростає над
звичайно швидко. Раніше існували в Україні цілі волості, великі групи сіл 
без жодного фільварку, а там, де останні існували, головним призначен
ням їх, як і взагалі всього панського господарства, було виробництво для 
власного споживання — прогодування панської родини, слуг та інвентарю. 
Тепер сільське господарство має на меті закордонний вивіз, а фільварки 
засновуються скрізь, де накопичується хоч трохи значна кількість селян
ських рук. Усе панське господарство провадиться селянською, кріпосною 
працею, і зростання цього господарства відбувається ціною прогресивного 
збільшення панщини, панщинних робіт.

У  X V  ст. у Галичині, де ці зміни скоріше й сильніше почали відчуватися 
порівняно з  рештою українських земель, ще дуже часто зустрічаємо вельми 
невелику панщину по кілька днів на рік; але помічаємо вже й щотижневу — 
по одному дню на тиждень. Наприкінці X V  ст. панщина починає сильно 
зростати. Ш ляхта Холмської землі на своєму сеймику 1477 р. ухвалила, що, 
крім грошового чиншу й хлібної данини, селянин, який посідає лан землі, 
віднині має в усіх фільварках працювати не менш одного дня на тиждень 
для свого поміщика і крім того виконувати ще низку додаткових робіт, з а 
галом близько двох днів на місяць, і стільки разів приходити на «толоку» 
(працю на панських харчах), скільки забаж ає поміщик. Н а  сеймах 1519 
і 1520 рр. шляхті вдається провести вже для всієї держави, не тільки сто
совно поміщицьких, але й також  державних і духовних земель, постанову, 
що селяни повинні працювати на власника minimum один день на тиждень 
і що від цієї постанови можуть бути увільнені лише ті із селян, які доведуть 
письмовим документом, що панщину їм було переведено на гроші. Я кщ о 
цю постанову не було запроваджено в такому вигляді повсюдно, то, з  іншого 
боку, у дійсності, як на це натякають самі сеймові ухвали, панщина давно 
вже переступила через вказану норму і тривалість її зростала дедалі більше
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й більше. В середині X V I ст., як видно з урядових розпоряджень, у корон
них (державних) землях нормальною, правильніше сказати — мінімальною 
панщиною вважалася дводенна панщина з  лану: у 1570 р. урядові ревізори 
в тих селах, де панщина не дійшла ще до цієї висоти, запроваджували дво
денну панщину, зовсім не рахуючись із фундаційними грамотами і всілякими 
привілеями. А ле дуже часто зустрічається вже триденна праця на тиждень 
і навіть щоденна, з  тим лише обмеженням, що в останньому випадку се
лянин працював на поміщика не цілий день. П ри цьому, з  роздробленням 
селянських наділів паралельно зі зростанням панських заорювань, дводенна 
чи триденна панщина рахується вже не з  лану, а з  господарств у півлану 
чи навіть ще дрібніших. І на додачу одночасно зі зростанням панщини 
та роздробленням господарств данини та чинші не тільки не зменшуються, 
а й також виявляють тенденцію до зростання.

Загалом  друга половина X V I ст. була часом надзвичайного й різкого 
зростання панщини у Західній Україні. Актові книги Галичини переповнені 
скаргами державних (королівських) селян на обтяження їх роботами всупе
реч попереднім порядкам і документам1. О днак уряд надавав скаржникам 
дуже слабку підтримку; референдарський суд, що відав такими справами, 
був надто неповороткою машиною, та й ухвали його, так само, як і коро
лівські розпорядження, які забороняли старостам і державцям обтяжувати 
селян, дуже погано виконувалися. В українських же землях, більш відда
лених від урядових центрів, селяни навіть і не намагалися шукати захисту 
в уряду, хоча й тут — повільніше і з  більшими ваганнями у з в ’язку з  місце
вими умовами — отримав розвиток той самий процес зростання панщинних 
робіт (дводенну панщину з  лану запровадив у державних маєтках Вел. кн. 
Литовського вже «Устав на волоки» 1557 р .).

Паралельно з  цим перетворенням селянина на робочу силу поміщика 
та у значній залежності від тих самих економічних чинників, які призво
дили до розвитку панщини, відбувалося обмеження особистих і майнових 
прав селян, що довершувало їхнє перетворення на свого роду поміщицький 
інвентар. Тут можна вказати на три головних моменти: а) вилучення селян 
з-п ід  влади державних властей та підпорядкування повній і безапеляційній 
владі та юрисдикції поміщика; б) обмеження особистої свободи й права 
пересування; в) обмеження або повне знищення права селянина на землю.

У П ольщ і вилучення поміщицьких селян з-п ід  урядової влади та ю рис
дикції державних органів було вже доконаним фактом у той час, коли поль
ське право почало поширюватись у західних українських землях. Ц ьому

1 Поміщицькі селяни не мали права скаржитись на своїх поміщиків, і жодна інстанція 
не мала права такі скарги приймати.
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вилученню посприяло поширення німецького права з  його імунітетом; упро
довж X IV  ст. воно здійснювалося шляхом приватних привілеїв і потім пере
йшло в загальну практику, узагальнену законодавством 1457 р. У землях, 
не приналежних до Вел. кн. Литовського, воно було встановлене жалуваною 
грамотою Казимира 1449 р. Заверш ив же це вилучення та підпорядкування 
селянина повній та безконтрольній владі поміщика принцип, проголошений 
у польській урядовій практиці вже в першій половині X IV  ст., — що урядові 
суди не можуть приймати скарг селян на свого поміщика та що в їхні від
носини не може втручатися ніяка влада, навіть сам король. Ц ей принцип 
був засвоєний також практикою Вел. кн. Литовського, і право скарги зб е
реглося лише за державними селянами, стосовно управителів та посідачів 
державних маєтків. А ле, як я вже згадав, референдарський суд, який відав 
подібними справами, був організований украй бюрократично, і звернення 
до цієї інстанції було для селян пов’язано з  такими труднощами, що надане 
їм право скарги істотної користі їм не приносило, а селянство центральних 
і східних українських земель і зовсім ним не користувалося.

О бм еж ення особистої свободи селян перебувало також , з  одного 
боку, у тісному з в ’язку з  розвитком панщини, з  іншого, — з  питанням про 
право селянина на землю. У Польщ і, де селянин взагалі вважався таким, 
що сидить на панській землі, допускалася значна свобода пересування; 
законодавством К азим ира Великого, в середині X I V  ст., пересування 
було значно обмежене, але ще не знищене. У  західних українських землях 
шляхта у X V  ст. допускає пересування селян, але під своїм контролем і, так 
би мовити, у своїй антрепризі: селянин виходить не сам, а його виводить 
поміщик того маєтку, куди селянин має намір перейти; він же розрахову
ється за свого нового «підданого» з  його колишнім поміщиком за всякими 
зобов’язаннями. Так поєднувала шляхта інтереси колонізації та володіння: 
селянин може пересуватися тільки у тій самій сфері шляхетських маєтків. 
Щ об  вийти з  неї, селянинові не було іншого шляху, крім утечі, і остання 
практикується дуже широко.

Н априкінці X V  ст. розвиток панщини призводить до ще більших 
обмежень селянських пересувань, і до цієї загальної тенденції польської 
шляхти приєднується тепер і шляхта західних українських земель. Досі 
регулювався вихід лише селян-господарів; молодшими членами селянських 
родин законодавство не займалося. З  поширенням панщини поміщикові 
стало вигідніше переводити їх на дрібні наділи, обкладаючи панщиною 
та не випускаючи із села. Сейм 1496 р. ухвалив, що селянські сини можуть 
виходити з  села в обмеженій кількості й не інакше як зі згоди поміщика; 
з  господарів не може вийти з села більше одного на рік. Сейм же 1505 р.
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взагалі обумовив кожний вихід селянина із села дозволом, «доброю волею» 
(bona voluntate) поміщика, інакше кажучи, — скасував узагалі право виходу.

У цьому ж  напрямку, хоча й іншими шляхами — не шляхом законодав
ства, а практики, — складалися відносини і в землях Великого князівства 
Литовського. Уже в актах X V  ст. поряд з  людьми «вільними», «похожими» 
(від «ходити»), «не засиділими», ми зустрічаємо тут т. зв. «отчичей», або 
людей «невідхожих». Перш і, поки не «засиділи» своєї свободи, можуть 
вийти з  маєтку з  рухомим своїм майном, покинувши свою садибу і землю; 
другі — цього права не мають. Безсумнівно, що ця різниця мала своїм ви
хідним пунктом подвійне походження селян: вільне і невільне. Невільна 
челядь, посаджена «на власному хлібі» «за двором», послужила першим 
контингентом закріпачених, і ми подибуємо цілу низку груп селян, різних 
найменувань, кріпких землі, що ведуть свій початок від таких невільних. 
А ле вони разом з  тим послужили взірцем для закріпачення вільних, і тут, 
безсумнівно, поза впливом польських порядків, права селянина на землю 
відіграли важливу роль.

Д оки права селянина на землю визнавалися, вільний вихід селян, які 
сиділи на власних землях, створював надзвичайні труднощі для власників, 
що отримали від уряду цих селян та їхні землі як джерело доходів навзамін 
військової служби. Тому уряд в інтересах служилих землевласників всіляко 
обмежує право пересування селян-власників. А  оскільки межа між селянами, 
які сиділи на власних землях, та селянами, поселеними на землях панських, 
у цей час вже майже стерлася, то, кінець кінцем, було закріпачено і тих, 
і тих1.1 як давнина володіння та сума праці, вкладеної у землю, створювали 
права селянина на землю, так давнина стала критерієм його закріпачення; 
термін «отчич», що вказував власне на спадкові права селянина на дану 
ділянку землі, перетворився на термін для позначення селянина, «засидівшо
го» протягом кількох поколінь і тому такого, що втратив право виходу. Д ля 
такого селянина законодавство Вел. кн. Л итовського вже у Л итовському 
статуті 1529 р. не робить різниці з  «челядином» і зовсім не втручається 
у його відносини з  «паном».

Таким чином, практика Великого князівства Л итовського і тут зустрі
лася з  практикою та законодавством Польщ і. Те саме бачимо і в питанні 
про права селянина на землю.

1 Подібну проблему уряд мав вирішити і щодо бояр та взагалі служилих людей, землі 
яких, шляхом пожалування, переходили до складу князівських чи панських володінь. Та в 
цьому випадку її було вирішено інакше: за боярином залишено право відмовитися від 
служби новому власникові, але в такому разі він втрачав право на свою землю, що пере
ходила у розпорядження власника.
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Н а цьому пункті була значна різниця, навіть повний контраст між зви 
чаєвим правом українських земель і тогочасним правом польським: перше 
знало селянина-власника, друге — селянина, що користувався панською 
чи князівською землею. Ц і погляди зустрілися у західних українських зем 
лях, і якщо практика робила поступки звичаєвому праву тубільців, й ми не 
лише з  часів juris ruthenicalis [українського (звичаєвого) права], але й п із
ніше, у X V —X V I ст., маємо досить багато документів, де селяни вільно 
розпоряджаю ться своїми землями, — то de jure за селянами визнавалося 
тільки володіння, а не власність, і в разі потреби їхні землі безцеремонно 
відчужувалися, відбиралися і т. ін. О собливо в період поширення панських 
заорю вань, фільваркового господарства примусове відчуження широко 
практикувалося — зі згоди уряду у державних землях, волею поміщика — 
у приватних. Ц е викликало, звісно, надзвичайне озлоблення і розвиток утеч 
серед селян, які не могли відмовитись від погляду на оброблювану ними 
землю як на повну свою власність; навіть приймаючи у нових поселеннях 
ділянки для обробітку, селяни потім, обробивши їх, вважали своєю влас
ністю, на подив королівських ревізорів, які стикалися з  такими дивними 
в їхніх очах претензіями під час ревізій.

Так було в українських провінціях П ольщ і. У землях Вел. кн. Л и то в
ського, з  одного боку, права селян на землю були підважені вже відзна
ченим прекарним характером землеволодіння взагалі, з  іншого боку, — 
тією обставиною, що роздачами населених земель було стерто межу між 
селянами-своєземцями та безземельними, які сиділи на панських землях. 
Селяни, щоправда, твердо усвідомлюють свої права, і практика допускає 
за  ними право розпорядження землями; але законодавство поступово ви
робляє вельми суворий погляд на селянське володіння. Із цілковитою ви
значеністю це виступає в документах середини X V I ст., можливо, не без 
впливу польського права у своєму остаточному формулюванні. «Кметь 
и вся его маетность наша єсть», — говорить устав 1557 р. Л итовський 
статут 1566 р. визнає за  селянином лише право на рухому власність, і то з  
обмеженнями, а правочини продажу допускає тільки між селянами одного 
й того самого маєтку.

О тж е, паралельно з  обмеженням особистої свободи обмежено було 
найрішучішим чином і майнові права селянства.

Ц ей процес закріпачення селянина, позбавлення його прав і перетворен
ня на робочий інвентар поміщика розвивався протягом X V I ст. серед укра
їнських земель головним чином у землях західних та у бузько-прип’ятському 
Поліссі. Наддніпрянщ ина, до 1569 р. недоступна для польської шляхти, 
та й неприваблива для шляхетського стану завдяки своїм спеціальним
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колонізаційним умовам (про них ниж че), цим процесом до самого кінця 
X V  ст. була дуже мало зачеплена. Т ільки з  поліпшенням колонізаційних 
умов наприкінці X V I ст. із сусідніх провінцій починається рух великих зем 
левласників, які набувають у Наддніпрянщині різними шляхами величезні 
маєтки в очікуванні майбутнього заселення. 1369 рік відкрив сюди дорогу 
польській шляхті, що жадібно кинулася на тутешні родючі простори, ви
прохуючи в уряду грамоти на землі «пусті» (себто ті, що не мали власника 
з  королівською грамотою, хоч би й заселені) та пожиттєві «держави», 
влаштовуючи тут фільварки й пересаджуючи сюди прийоми панщинного 
господарства, експлуатації селянина і всі ті поняття про безправ’я селянина, 
розвиток яких ми щойно представили.

А ле насадження тут шляхетської культури дається не легко. М ісцеве 
селянство, що склалося з  утікачів, які кинули насиджені місця й пішли 
в ці пустельні простори, під татарську стрілу й аркан, для того, щоби по
збавитись кріпосних пут, серед тривожного й тяжкого життя виробило 
в собі незалежність і відвагу. Вкрай вороже зустрічало воно будь-які натяки 
на кріпосні порядки, загрожувало втечею, оголошувало себе козаками, і всі 
зусилля зламати цю протидію тільки готували запалювальний матеріал для 
народних рухів.

Тут складалася соціальна основа народних рухів X V II  ст., — тимчасом 
як забарвлення національної боротьби, засвоєне ними, бере свій початок 
насамперед із відносин міських. М істо було першим вогнищем національної 
боротьби, що згодом злилася з  масовим соціальним рухом селянства.

Детальніше: «Історія України-Руси», т. V , розд. З (еволюція селянства), 
там само, в розд. З — сільське врядування, в т. V I, розд. 1 і 2 — економічні 
відносини.

Грушевський М . Селянство /  М . Грушевський /  /  Історія України - 
Руси. — Т . V : суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в 
Українсько-руських землях X I V —X V II в. — Л ьвів: Д рукарня Наукового 
товариства імені Ш евченка, 1905. — С . 107—221.

Грушевський М . Управа світська /  М . Грушевський /  /  Історія Укра
їни-Руси. — Т . V : суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в 
Українсько-руських землях X I V —X V II в. — Л ьвів: Д рукарня Наукового 
товариства імені Ш евченка, 1905. — С . 2 8 9 —384.

Грушевський М . Утворення уніатської церкви /  М . Грушевський /  /  
Історія України-Руси. — Том. V : суспільно-політичний і церковний устрій і 
відносини в Українсько-руських землях X I V —X V II в. — Л ьвів: Д рукарня 
Наукового товариства імені Ш евченка, 1905. — С . 5 0 8 —618.
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Грушевський М . Економічне житє: торговля і промисел міський /  Гру- 
шевський М . / /  Історія України-Руси. — Т . V I: житє економічне, культур
не, національне X I V —X V II віків. — Київ; Л ьвів: Д рукарня П . Барського, 
1907. -  С . 1 -1 4 0 .

Грушевський М . Господарство сільське /  Грушевський М . / /  Історія 
України-Руси. — Т . V I: житє економічне, культурне, національне X I V — 
X V II  віків. — Київ; Л ьвів: Д рукарня П . Барського, 1907. — С . 141—234.



XIII. Міста. Релігійно-національний і культурний рух... 165

XIII. МІСТА. РЕЛІГІИНО-НАЦІОНАЛЬНИИ 
І КУЛЬТУРНИЙ РУХ XVI-XVII СТ.

У житті українських міст вплив польських порядків знайшов вираз 
у перетворенні їх за  типом саксонських громад «магдебурзького права». 
Щ оправда, початки такої організації, особливо щодо німецьких колоній, 
ми зустрічаємо у Галицько-Волинській державі ще перед польською оку
пацією. А ле тільки в добу польського панування починається систематичне 
перетворення старих міських громад і заснування нових за  «магдебурзьким 
правом», — почасти під впливом згаданого вже захоплення цими німець
кими формами, почасти з  політичних міркувань, щоби цим шляхом ввести 
у міське (і навіть сільське) населення українських земель чужоплемінні, 
прихильні до польського панування колонії. Н а  початку X V  ст. усі більш 
значні міста Галичини й ціла низка другорядних міст, містечок і навіть сіл 
мали вже німецький устрій. Згодом , з  тих же політичних міркувань та під 
впливом польських порядків, хоча й набагато повільніше, він поширюється 
також і в землях Вел. кн. Литовського: на початку X V  ст. у П обуж ж і, 
у X V —X V I ст. — на Волині, а в землях Київській та Брацлавській — го
ловним чином уже після 1569 р.

Ц я  реорганізація за німецьким правом здійснювала корінний переворот 
у житті міста. Старе українське місто (як узагалі міста у давньому укра
їнському побуті) було тісно пов’язане з  землею; можна було сказати: міс
то — це земля; він був ядром, де більш щільно групувалися ті самі суспільні 
клітинки, з  яких складався й організм землі. У Німеччині ж  міський побут 
організувався у формі імунітету, винятку із загальноземського устрою, і цей 
інститут засвоювався тепер українськими містами. З в ’язок міста із землею, 
з  загальним державним устроєм цілковито розривався цим міським імуні
тетом: кожне місто існувало саме по собі, як маленька держава, навіть без 
з в ’язку з  іншими містами.

Д ля самого міста виключення його із загальнозем ської організації 
призводило лише до найсумніших результатів. Відокремлені, позбавлені 
взаємного з в ’язку міські громади, за винятком кількох найпотужніших, 
потрапили у цілковиту залежність від старост чи поміщиків, і скоро від 
їхньої незалежності залиш ився порожній звук. Таким самим порожнім 
звуком виявились самоврядування, муніципальна свобода, оскільки все, 
що залиш алося вільним від втручання місцевої адміністрації (старост) 
чи поміщиків, опинялось або у владі спадкового війта, або тісного гуртка 
міщанських сімей, які тримали у своїх руках виборні посади. Виборні колегії 
райців (consules, адміністративна рада) і лавників (scabini — судова коле
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гія) часто перетворювалися в їхніх руках у пожиттєві замкнені корпорації, 
що поповнювалися шляхом кооптації. Н ареш ті, відсторонені від участі 
у парламентарному житті та законодавстві держави, підпавши під законо
давчу владу шляхетського стану, міста зазнаю ть цілої низки обтяжливих 
обмежень і опиняються, кінець кінцем, у таких умовах, які робили взагалі 
неможливим будь-який економічний розвиток.

У  результаті, під впливом цих умов міста України під польським реж и
мом поступово хиріють і занепадають, як і міста корінної П ольщ і1. Вони 
втрачають своє значення культурних центрів, бідніють і дедалі більше від
стають від тогочасного прогресу економічного й культурного життя і разом 
з  тим набувають все більше чужорідного характеру. Вцілілі жалюгідні 
рештки торгівлі й промисловості потрапляють до рук жидів, незважаючи 
на всі спрямовані проти них заборони й обмеження. Я к  елемент найви- 
триваліший, що вмів пристосуватися до неможливих умов цього міського 
життя й обійти скрутні умови різними обхідними шляхами, вони навіть 
витісняють інші національності, так що міста й містечка Західної України 
отримують і до сих пір зберігають переважний жидівський характер. Ц е був 
один із найвідчутніших результатів славетної «культурної місії» Польщ і 
в українських землях.

В особливо тяжких умовах опинився за  нових міських порядків ту
більний, український елемент. Н е  кажучи вж е, що при запровадженні 
магдебурзького права останнє часто ставало набутком лише привілейованої 
колонії, складеної з  німців і поляків2, а тубільне населення позбавлялося 
громадянських прав та будь-якої участі у муніципальному врядуванні 
(т. зв. «передміщани»), — взагалі магдебурзьке право виявилося вельми 
несприятливим для тубільців. Воно було основане на принципі віроспо
відному: до участі у громадському житті та муніципальному врядуванні 
допускалися винятково християни; а оскільки за середньовічними понят
тями християнином був лише католик, то тубільне, українське населення, 
як «схизматики», дуже часто зовсім не допускалося до участі у міському 
врядуванні, до зайняття виборних посад, до участі в цехах, себто, інакше 
кажучи, позбавлялося права займатися ремеслами й торгівлею або пригні
чувалося різними обмеженнями. Подибуються навіть стосовно українського

1 Передусім у Західній Україні; у містах Наддніпрянщини довше концентрувалося 
народне життя, і міста на правому березі Дніпра отримали свій пізніший характер вже 
після падіння козацтва.

2 Німці, втім, унаслідок релігійної єдності з польським населенням, кінець кінцем 
спольщувалися, так що питання зводилося, власне, до відносин «Русі» й поляків, за
лишаючи осторонь жидів та вірменські громади деяких міст.
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населення нарівні з  жидами заборони права мешкання поза дозволеними 
кварталами, публічного відправлення православного богослужіння та цер
ковних церемоній.

Звісно, з  цими обмеженнями українське населення намагалося боро
тись і власними силами, і з  допомогою уряду, який, утім, цілком свідомо 
прагнув і сам до того, щоби дати полякам і католикам у містах якомога 
найсприятливіші умови й перевагу. У результаті місто стає осередком 
свідомої та організованої національної боротьби. У тісних міських стінах, 
за  постійних стосунків і спільного життя з  привілейованими гнобителями, 
рухливий та порівняно інтелігентний міщанський елемент особливо живо 
відчуває національну нерівність, національний гніт, а звичка до організа
ції, до самоврядування, яку давали муніципальне життя й корпоративна 
цехова організація, приводить до перших спроб національної організації. 
Таким чином з  міщанських громад виходять перші кадри борців за права 
української народності.

О бставини склалися так, що боротьба ця, поза суто становими й місце
вими інтересами та прагненнями, вилилася насамперед у релігійну форму. 
Ц е  було почасти наслідком того, що й нерівність у міщанських правах 
мала підставою релігійну різницю; почасти тут позначилася та обставина, 
що національна різниця між Руссю  та Польщ ею , збігаючись із різницею 
релігійною, загалом підмінювалася цією останньою, так що суперечки 
й боротьба національна розумілися як боротьба релігійна — зрозуміліша 
для маси завдяки своїм більш чітким і конкретним ознакам.

М ісцеві релігійні відносини давали багато приводів для національного 
загострення. З  переходом західних українських земель під владу Польщ і, 
а в центральних — з переходом у католицтво Ягайла та новою політикою 
литовського уряду, православна церква, що звикла до ролі церкви панівної, 
державної, переходить до становища церкви, яку лише терплять, а позицію 
державну, панівну посідає церква католицька. З а  первісним планом рим
ської курії та польського уряду, католицька церква, власне, мала цілковито 
витіснити й замінити православну; остання повинна була повністю при
пинити своє існування після того, як православні кафедри будуть заміщені 
католицькими єпископами. А ле здійснити цей план виявилось неможливим. 
Католицькі єпархії довелося організувати в українських землях поряд із пра
вославними; їх було забезпечено відібраними від православних маєтками 
та новими пожалуваннями. П ісля цього православну церкву намагалися 
привести до об’єднання з  католицькою підпорядкуванням папі та визнанням 
католицьких догматів. П ерш у спробу в цьому розумінні зробив Ягайло 
у 1396 р., й потім подібні намагання польських королів і великих князів
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литовських проходять через усе X V  ст. — під час соборів Констанцького, 
Базельського, Ф лорентійського, згодом у 1470-х та 1490-х  роках. Та піс
ля того використання, яке з  цих спроб та викликаного ними невдоволення 
серед православних зробила М осква, що побачила в них слушний привід 
для втручання у внутрішні відносини Вел. кн. Литовського, — польсько-ли
товський уряд став обережнішим. Унійні досліди припиняються на тривалий 
час. Православну церкву було залишено в спокої, на становищі особливої, 
хоча й нижчої, церкви.

Ц е  принижене становище православної церкви та нерівноправність 
православних порівняно з  католиками відчувалися на кожному кроці. 
Православні єпископи не входили до складу сенату й сейму, як єпископи 
католицькі. Духовні посади православної церкви уряд, заміщуючи їх, р о з
глядав не з  точки зору церковних інтересів та канонічних умов, а роздавав 
за  грошові «чолобиття» або різні послуги, які не мали нічого спільного 
з  церковними інтересами. Православне духівництво обкладалося податями, 
не відомими духівництву католицькому. Релігійний культ піддавався різним 
зневажливим утискам, — напр., вважалося недозволеним, навіть зі згоди 
уряду, будувати нові православні церкви (хоча насправді цього зазвичай 
і не дотримувались). Переходи католиків у православ’я були заборонені, 
і змішані шлюби обставлялися різними обмеженнями. Вважалося прави
лом, що православні не повинні допускатися до обіймання сенаторських, 
а навіть і взагалі будь-яких посад1; про нерівноправність у міських правах 
я вже к а за в ...

Усе це і багато іншого православним дуже сильно давалося взнаки. А ле 
православна ієрархія, від якої передусім слід було б очікувати протесту, 
виказувала цілковиту нездатність до нього, відсутність енергії в боротьбі 
і повну нестачу ініціативи у поліпшенні становища православної церкви. 
Почасти це було наслідком старої звички, вкоріненої серед православної 
ієрархії, — спиратися на урядову владу: за старою традицією, поза урядови
ми сферами, у самому суспільстві вона якось не вміла знайти для себе точку 
опори. А ле дуже великою мірою тут позначалися також  і наслідки права 
патронату, присвоєного королями й великими князями щодо православних 
церковних посад: вища ієрархія, призначувана урядом на свій розсуд, по
чувалася цілком залежною від нього. Завд яки  тій самій обставині на вищі 
посади у православній церкві потрапляло чимало людей, зовсім для цього 
непідходящих, не здатних не лише потурбуватися про поліпшення церков

1 Тому в інкорпораційних грамотах 1569 р. спеціально було згадано, що обивателі 
новоприєднуваних українських провінцій будуть допускатися до обіймання вищих посад, 
незважаючи на своє православне віросповідання.
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них відносин, а й хоч трохи задовільно виконувати найелементарніші свої 
обов’язки, і внаслідок цього весь устрій православної церкви у X V I ст. 
найгіршим чином розладнався.

Рух на користь реформи церковних відносин вийшов із середовища 
світського, переважно — із середовища міщанського. Історія відновлення 
галицької православної кафедри у 1530-х рр. дає перший історичний при
клад усенародної участі у справах церковної організації: ієрархічне питання 
стає питанням національним і поєднує для солідарної діяльності духівни
цтво, православну шляхту і міщан. Х оча при цьому духівництво і шляхта 
фігурують на перших місцях, але, безсумнівно, головними організаторами, 
що згуртували навколо себе залишки православних шляхетських родів, 
були міщани — православна львівська громада. З  міщанства ж  виходять 
спеціальні організації, присвячені поліпшенню релігійних та ієрархічних 
відносин, — т. зв. братства.

Коріння цього цікавого явища йдуть далеко вглиб; початок його сягає 
поганських святкувань, здійснюваних відомими групами родів, пов’язаних 
родовими традиціями з  даним культом. Коли християнська релігія зайняла 
місце поганської, а храмові свята — місце язичницьких бенкетів, родові або 
територіальні групи сімей пов’язуються з  певною церквою. Ж иттєвим не
рвом цих організацій були бенкети у храмові свята, де вживалася величезна 
кількість меду, а прибутки від цих святкових бенкетів — у вигляді платні 
учасників, так само як і постійні внески цих парафіяльних організацій, 
«братств», — надходили на користь церкви. Найдавніш ий статут такої 
організації відомий у Новгороді у X II ст., але в ньому можна бачити сліди 
впливу західних гільдій, тимчасом як самі братства — явище цілком місцеве. 
П ро «братчиків», братські бенкети маємо відомості у літописах X II ст. та в 
північних билинах. Пізніше — для X V —X V I ст. — ми маємо про ці брат
ства документальні дані, особливо щодо білоруських земель: братства мали 
право варити у храмові свята мед, продавати його безмитно, а прибутки від 
цього безмитного корчемства йшли на користь церкви й братства. Б езсум 
нівно, такі братства були дуже поширені і в українських землях; у Львові 
у X V I ст. було їх кілька, подибуємо їх і у провінційних містах. Зазвичай  
відомості про них доходять до нас з  нагоди утвердження братських статутів 
церковною або світською владою, самі ж  братства існували набагато раніше. 
Братчики вносять певну невелику суму при вступі, потім платять періодичні 
внески; гості, запрошувані на храмові бенкети, також роблять певні внески 
до братської скарбниці. Братства підтримують свої патрональні церкви, до
помагають бідним і тим, що зазнали нещастя, своїм членам та корпоративно 
проводжають на місце вічного спочинку померлих своїх членів.
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Та в міру того як церковні питання починають викликати інтерес у сус
пільстві, братчики не обмежуються вже тісним колом питань, пов’язаних 
із святковими службами та похоронами співчленів, а починають піднімати 
голос у питаннях церковної організації, дисципліни й моралі. З  іншого 
боку, — під впливом пожвавлення церковних інтересів до братств долуча
ються православні шляхетські, навіть найзнатніші, роди й надають їхньому 
голосу тим більшої ваги й значення.

Ц ей  поворот у діяльності братств збігається з  піднесенням інтересів 
до освіти й літературної діяльності, викликаним розумовим та релігійним 
рухом тогочасної Європи, що вельми помітно позначилося в землях П о л ь
щі й Вел. кн. Литовського. Релігійна боротьба протестантів і католиків, 
православних і католиків відображається в культурному житті посиленим 
книговиданням, посиленою літературною продуктивністю. Ш колу й освіту 
починають цінувати як знаряддя релігійної чи національної боротьби. П р о 
тестанти та єзуїти посилено займаються організацією шкіл, тим самим ш ля
хом ідуть і православні. Автор цікавого полемічного трактату «Пересторога» 
(як припускають, львівський міщанин, який писав на початку X V II  ст.) 
висловлює у сильних виразах загальне переконання, що головною причиною 
сумного стану православної Русі була нестача добре організованих шкіл. 
Багаті меценати, як кн. О строзькі, Ходкевичі, віленські міщани М амоничі 
та ін., засновують друкарні, заохочують літературну працю. М істо О строг 
на Волині у 1580—1590-х рр. стає видатним центром літератури і просвіти: 
тут засновується друкарня і православна академія, групується гурток літе
раторів (Гер. Смотрицький, Василій, автор книги «П ро єдину віру», Х р . 
Бронський, анонімний клірик острозький та ін.). Він відгукується на події 
та питання, що бентежили православних; і звідси виходять полемічні твори 
проти реформи календаря, відкинутої православними як нововведення, яке 
суперечило традиціям православної церкви, і через десять років — проти 
незрівнянно важливішого заходу — церковної унії.

Н а  той самий шлях просвітницької та літературної діяльності стають 
і братства. Л ьвівське братство набуває у 1585 р. друкарню, у 1586 р. орга
нізовує школу зі слов’янською та грецькою мовами. Воно визнається най
давнішим з українських братств і слугує взірцем для інших, організованих 
в усіх важливіших містах (із цих молодших українських братств найбільш 
значні — Л уцьке та особливо — Київське).

У своїх прагненнях до очищення й піднесення рівня релігійного життя 
та церковних відносин братства дуже швидко опинились у напружених 
стосунках з  єпископами. У  Л ьвові між єпископами і братствами почалася 
дуже наполеглива й галаслива війна. Братства шукають опертя у константи
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нопольських патріархів, які становили вищу владу для української церкви. 
Константинопольські та інші патріархи, котрі у цей час у своїх фінансових 
потребах здійснюють досить часті поїздки в українські та білоруські землі, 
на шляху до московських подаянь, звертаю ть при цьому увагу на розлад
наний стан української церкви і рішуче стають на бік братств як цінних 
органів оновлення церковного устрою. Звільняю ть їх з-п ід  влади єписко
пів, надаючи їм право т. зв. ставропігій, підпорядкованих безпосередньо 
патріарху, даю ть широкі права нагляду за  церковним життям і взагалі 
підтримують братський рух. Водночас із цим намагаються, зі свого боку, 
припинити адміністративними заходами й карами безладдя в українському 
церковному житті, і в 1589 р. митрополит навіть позбавив влади тодішнього 
митрополита київського як незаконно настановленого.

Та ці втручання патріархів і сприяння, яке вони надавали братствам, 
викликають тільки величезне невдоволення серед єпископів, і між ними 
народжується думка — позбутися взагалі влади патріархів. Уже в 1589 р. 
львівський єпископ Гедеон Балабан під враженням підтримки, наданої 
константинопольським патріархом Л ьвівськом у братству в його чварі 
із владикою, звернувся до місцевого католицького архієпископа, заявляючи 
про своє бажання звільнитися від влади патріарха й перейти до католицької 
церкви. У 1590 р. чотири українських єпископи (львівський, луцький, холм- 
ський і турівський) на з ’їзді у Белзі вирішили приєднатися до католицької 
церкви, мотивуючи це бажання зловживаннями патріархів, самовільними 
їхніми розпорядженнями, усуненнями єпископів та підтримкою братств. 
Вони розпочали перемовини з  королем, що висловив повне співчуття їхнім 
намірам. У найближчі роки до цієї угоди долучився митрополит і решта 
двоє українських єпископів (перемиський та володимирський), і у 1594 р. 
єпископи ризикнули вже виступити зі своїм планом відкрито: у 1595 р. 
єпископ луцький Терлецький та володимирський Потій, за дорученням 
решти, почали відкриті перемовини з  королем, потім прибули до Риму, щоби 
публічно заявити папі про своє об’єднання з  католицькою церквою, а у 
жовтні 1596 р. у Бересті було скликано собор для остаточного урочистого 
проголошення унії українсько-білоруської церкви з  католицькою.

Коли перші чутки про ці наміри єпископів проникли в українське 
суспільство, вони викликали надзвичайне замішання й відкриті протести. 
Православні магнати — на чолі їх князь Костянтин О строзький, котрий 
раніше у принципі співчував об’єднанню церков, — протестували проти 
того, що єпископи самі, без участі духівництва і мирян і без узгодження 
з  рештою православної церкви, увійшли в об’єднання з  Римом. П ротес
тували духівництво і братства. Тимчасом як православні магнати і шляхта
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роблять своєю ареною сейм і, уклавши угоду з  протестантами, домагаються 
усунення єпископів з  їхніх кафедр, — духівництво і братства розвивають 
агітацію проти єпископів та їхніх уній у широких колах суспільства. С кли
каний для проголошення унії собор у Бересті поділився на два окремих 
і ворожих собори — православний та уніатський, і православний собор, 
за  участі патріарших делегатів, проголосив єпископів, котрі перейшли 
в унію, усуненими від влади. А ле уряд і далі підтримував єпископів-уніатів; 
він проголосив унію правосильною і визнав за  єпископами-уніатами владу 
над протестуючим православним духівництвом.

Ц е питання про правосильність унії, про межі єпископської влади, про 
ставлення до неї мирян і собору викликає надзвичайний інтерес і пожвавлен
ня. Виникає небувала літературна діяльність. Так, самому Берестейському 
собору присвячено до десяти полемічних творів з  православної та уніатської 
сторони у 1596—1604 рр.: найпомітніший твір цього періоду — «Апокрисис» 
Бронського, одного із членів згаданого острозького гуртка, твір, видатний 
ґрунтовним розглядом церковних питань, що хвилювали сучасників (про 
стосунки пастви та єпископів, собору та ієрархії і т. ін.). Д о  цього ж  часу 
належить літературна діяльність Івана з  Вишні (Виш енського), видатного 
полеміста, що вирізнявся надзвичайною щирістю почуттів, силою іронії 
та сарказму, але не завж ди вмів оцінити запити часу (напр., він досить 
несприятливо ставиться до сучасних йому прагнень до освіти). Н ове по
жвавлення полемічної літератури мало місце близько 1610 р.; найбільш 
видатний твір цього циклу 0prjvoę, плач православної церкви з  приводу 
відступництва від неї її дітей, які кидають її для унії і католицтва. Він на
лежить одному з найталановитіших письменників цього періоду, М елетію 
Смотрицькому, вагання якого між унією та православ’ям залиш илися 
красномовним свідченням, як нелегко було навіть видатним людям того 
часу знайти вихід у заплутаних церковних відносинах. Потім, на початку 
1620-х  рр., з ’являється нова серія творів, вінцем яких є видатний церков
но-історичний трактат Захарія  Копистенського «Палінодія», написаний 
у 1622 р., але не надрукований свого часу.

Ц я  ж вава літературна діяльність є показником тогочасного культур
ного життя. Українські та білоруські землі вкриваються мережею братств. 
У  великій кількості організовуються школи та друкарні. Зам ість  захопле
них уніатами церков і монастирів, що отримали тепер особливо важливе 
культурне й національне значення, — посилено створюються нові. Рух  
переходить у дедалі ширші й ширші кола суспільства, переноситься на ву
лицю, доводячи до збройних зіткнень (найгучніший епізод — убивство 
під час вуличних заворушень у 1623 р. полоцького уніатського єпископа
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Кунцевича, що розлютив православних своїми різкими насильницькими з а 
ходами). П итання про збереження православної церкви отримує значення 
всенародної, національної справи й надовго надає українському культурному 
життю, пожвавленому цим рухом, яскраво вираженого релігійного, власне, 
віросповідного характеру. Релігійна полеміка та апологетика упродовж 
усього X V II  ст. панують у ньому майже цілковито, і світської української 
літератури майже не існує, за  винятком небагатьох історичних компіляцій 
та мемуарів.

Сподівання православних відстояти свою церкву і знищити унію з а 
конодавчим шляхом, шляхом сеймового законодавства, не справдилися. 
Щ оправда, після тривалих та безплідних зусиль православній шляхті 
на сеймі 1607 р. вдалося, завдяки сприятливому збігові обставин ІІ,211(К о - 
роль почувався зобов’язаним православній шляхті за  її лояльність під час 
ворожого йому руху польської шляхти. А ле насправді українська шляхта 
була приречена на вимирання, оскільки король не призначив православних 
кандидатів на кафедри, як домагалися православні, а тим часом помер уже 
останній з  двох єпископів, які залишилися на боці православних)111,211, до 
сягнути законодавчого визнання існування православної церкви з  окремою 
ієрархією; король, маючи проти себе ворожий рух польської шляхти, т. зв. 
рокош ан, не наваж ився відверто відхилити вимоги православних. А ле 
він у найбезцеремонніший спосіб порушив утверджений ним закон, і далі 
призначаючи уніатських кандидатів на православні кафедри; православній 
церкві загрожувало припинення ієрархії і з  ним — цілковитий занепад і р оз
клад. Становище було тим серйозніше, що успіхи на сеймах 1607—1609 рр., 
досягнуті православними, загрожували бути першими й останніми внаслі
док надзвичайно швидкого й широкого ополячення православної шляхти 
й магнатів.

Я  вже згадував, що пожвавлення культурного життя у П ольщ і у дру
гій половині X V I та на початку X V II  ст. мало велику притягальну силу 
для вищих верств українського суспільства. П ож вавлення католицької 
церкви у Польщ і, яке настало наприкінці X V I ст., після реформаційного 
руху, і створене головним чином єзуїтами, котрі поширили свої громади 
й школи також в українських і білоруських землях, теж  не залишилось без 
вельми серйозного впливу. П равославний, український просвітницький 
і культурний рух запізнився; старання піти за тогочасним польським рухом 
прийшли надто пізно, щоб задовольнити потреби вищих верств українського 
(і білоруського) суспільства в освіті й культурному житті: ці вищі верстви

1 Коли виявилося загальне невдоволення православних проти унії, єпископи львів
ський та перемиський відійшли від неї і залишилися при православних.
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виявились уже захопленими польською культурою, коли українська робила 
перші кроки у своєму відродженні.

Виховуючись у польських і зарубіжних католицьких, часто — єзу їтсь
ких школах, пов’язані з  польськими шляхетськими родами сімейними, 
шлюбними з в ’язкам и , захоплені польським  держ авним  і культурним 
ж иттям , представники українських м агнатських і ш ляхетських родів 
наприкінці X V I й на початку X V II  ст. масами приймають католицтво 
і стають поляками. Синів ревних борців за  православну церкву 1590-х  рр. 
бачимо у 1 6 2 0 —1630-х  рр. уже ревними католиками, чужими будь-яким 
національним українським інтересам. Смотрицький у своєму «Треносі» 
1610 р. проспівав справжню надмогильну пісню українській аристократії, 
перелічивши безкінечний ряд магнатських і шляхетських українських родів, 
що вже покинули свою національність і національну релігію.

Б ез  магнатів-братчиків і покровителів, за легалізованої переваги като
ликів, полишені на самих себе міщанські братства виявлялися безсилими 
в обороні православної церкви та національних інтересів проти союзу уряду 
з  католицьким суспільством і ренегатами української національності.

І ось у такому критичному, здавалося — безвихідному — становищі борці 
за православ’я звертаються до нової сили, — створеної процесом соціальним 
та економічним, — до козацтва. Вони заплющують очі на соціальний харак
тер цієї сили, дуже мало їм симпатичний, і, вбачаючи в ній лише опозиційну 
силу, пов’язану з  ними єдністю національності та віросповідання, шукають 
у неї відгуку в цій єдності. Козацтво справді відгукується на релігійно-на
ціональний поклик. З і  Л ьвова та Вільна центр боротьби за  стару релігію 
й національність переноситься до Києва, у найближче сусідство козацтва. 
З а  його сприяння київське духівництво й міщанство дають відсіч уніатській 
ієрархії. Київська лавра, древній Печерський монастир, під руками нових 
діячів з  Галичини, як Плетенецький, Копистенський та ін., перетворюються 
на потужний осередок церковно-національної діяльності. П оряд  із нею 
у 1615 р. засновується братство, в яке козацький гетьман записується «з усім 
військом запорозьким», і воно скоро посідає провідне місце у тогочасному 
культурному й релігійному житті українського народу; засновується при 
ньому школа, з  якої виростає Київська академія, що слугувала упродовж 
X V II  та X V III  ст. вищою українською школою. П ід  охороною козацького 
війська відновлюється у 1620 р. православна ієрархія й тримається під тією 
ж  охороною, аж  поки уряд мусив визнати її існування, і т. д., і т. д.

Релігійно-національний рух згори, розпочатий міщанством, підтриманий 
шляхтою та духівництвом, оздоблений блискучими іменами найвидатніших 
вельмож і князів, за логікою подій сходиться з  рухом знизу, із суспільним
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бродінням, створеним безпритульними втікачами, що прагнули позбутися гніту 
панщини та шляхетського всевладдя. Козаччина стає представником і обді
лених соціально-економічним процесом народних мас, і розбитого на арені 
політичної, релігійної та національної боротьби духівництва й міщанства. 
Ц е злиття елементів соціальної та культурно-національної опозиції відбу
вається на межі першої та другої чверті X V II ст., і в цей час входить у нову 
стадію історія українського народу. її головним чинником стає козацтво.

Детальніше — про міські відносини — «Історія України-Руси», т. V , 
розд. З і 5, про відносини церковні — там само, розд. З і 6 , про тогочасний 
національний, релігійний і культурний рух — т. V I, розд. 3 —6, про його 
київський період — т. V II, розд. 7.

Грушевський М . Селянство /  М . Грушевський /  /  Історія України - 
Руси. — Т . V : суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в 
Українсько-руських землях X I V —X V II в. — Л ьвів: Д рукарня Наукового 
товариства імені Ш евченка, 1905. — С . 107—221.

Грушевський М . М іщанство. Духовенство /  М . Грушевський /  /  Історія 
України-Руси. — Т . V : суспільно-політичний і церковний устрій і відносини 
в Українсько-руських землях X I V —X V II в. — Львів: Друкарня Наукового 
товариства імені Ш евченка, 1905. — С . 2 2 2 —287.

Грушевський М . Управа світська /  М . Грушевський /  /  Історія Укра
їни-Руси. — Т . V : суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в 
Українсько-руських землях X I V —X V II в. — Л ьвів: Д рукарня Наукового 
товариства імені Ш евченка, 1905. — С . 2 8 9 —384.

Грушевський М . Організація церковна /  М . Грушевський /  /  Історія 
України-Руси. — Т . V : суспільно-політичний і церковний устрій і відносини 
в Українсько-руських землях X I V —X V II в. — Львів: Друкарня Наукового 
товариства імені Ш евченка, 1905. — С . 3 8 5 —507.

Грушевський М . Утворення уніатської церкви /  М . Грушевський /  /  
Історія України-Руси. — Т . V : суспільно-політичний і церковний устрій і 
відносини в Українсько-руських землях X I V —X V II в. — Л ьвів: Д рукарня 
Наукового товариства імені Ш евченка, 1905. — С . 5 0 8 —618.

Грушевський М . Відносини культурні й національні: національний склад 
і національні елементи /  М . Грушевський / /  Історія України-Руси. — Т . V I: 
житє економічне, культурне, національне X I V —X V II віків. — Київ; Львів: 
Д рукарня П . Барського, 1907. — С . 2 3 5 —293.

Грушевський М . П обут і культура /  М . Грушевський /  /  Історія Укра
їни-Руси. — Т . V I: житє економічне, культурне, національне X I V —X V II 
віків. — Київ; Л ьвів: Д рукарня П . Барського, 1907. — С . 2 9 4 —411.
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Гру шевський М . Культурно і релігійно-національний рух на Україні в 
X V I віці /  М . Грушевський / /  Історія України-Руси. — Т . V I: житє еконо
мічне, культурне, національне X I V —X V II віків. — Київ; Л ьвів: Друкарня 
П . Барського, 1907. — С . 412—538.

Грушевський М . Боротьба за  і проти унії по її проголошенню, в життю 
і письменстві /  М . Грушевський / /  Історія України-Руси. — Т . V I: житє 
економічне, культурне, національне X I V —X V II  віків. — Київ; Л ьвів: 
Д рукарня П . Барського, 1907. — С . 5 3 0 —600 .

Грушевський М . Козаччина в службі національних українських змагань. 
Київський освітній рух і відновлення православної ієрархії /  М . Грушев
ський / /  Історія України-Руси. — Т . V II: козацькі часи до р. 1625. — Київ; 
Л ьвів: Д рукарня П . Барського, 1909. — С . 3 8 8 —479 .
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XIV. КОЗАЦТВО -  ЙОГО ПОХОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК

К озацтво — явище дуже цікаве, але вельми складне. Внаслідок своєї 
оригінальності, а також і завдяки голосній ролі, яку воно відіграло в історії 
Східної Європи, воно привертало до себе увагу віддавна, ним займалися 
немало, але нез’ясованого все ж  залишалося в ньому до останнього часу 
дуже багато, і в літературі з  цього приводу висловлювалися й висловлюються 
нерідко судження дуже невиразні й помилкові.

О середком козацтва була середня Наддніпрянщина, її передстепова 
смуга, нижче К иєва, що входила у X I V —X V  ст. до складу Київського 
князівства, пізніше — Київського воєводства, а ґрунт для нього підготували 
колонізаційні умови цього краю.

Починаючи з середини X  ст. він жив тривожним, войовничим життям, 
на межі осілої колонізації, у вічній боротьбі з  кочовиками. Д о  його населен
ня якнайкраще прикладається поетична характеристика, яку дає «Слово 
о полку Ігоревім» порубіжникам над річкою Сейм:

А  мои ти Куряне св^доми кмети:
П од трубами повити, под шеломы взлел^яни,
Конець копия вскормлени;
Пути им в'Ьдоми, яругьі им знаеми,
Луци у них напряжени, тули отворени, сабли изострени.

І слово «козак» — тюркське слово, що здавна жило в устах кочового на
селення наших степів, відоме вже в половецькому словнику 1303 р. у значенні 
«сторож», «воїн», — цілком прикладалося в цьому значенні до порубіжного 
населення, цієї передової сторожі України. Разом  із войовничістю та ви
тривалістю порубіжне життя розвивало особистість, почуття волі. Віддані 
князівсько-дружинним урядом своїм власним силам, ці прикордонники були 
дуже чутливі до його зазіхань. У X III ст. якраз пограничні зі степом території 
бачимо серед «людей татарських», і ці пограничні вороги князівсько-дру
жинного устрою є цілковитим прототипом козацтва, а союз їхній з  О рдою  
передбачає наперед політику вождів козацтва X V I —X V III століть у їхніх 
прагненнях знайти у турецько-татарських силах допомогу проти соціально- 
політичного устрою Польщ і та централізаторської політики М оскви.

Із занепадом державного життя у Наддніпрянщині в середині X III ст. 
населення цих порубіжних зі степом просторів було ще більше полишене само 
на себе, а життя під татарською протекцією не вирізнялося спокоєм, особливо 
у періоди розкладу О рди. Вел. кн. Литовське, приєднавши ці простори, та
кож дуже мало займалося ними, а відновлене під владою князів Ґедимінової 
династії Київське князівство дуже слабко насаджувало тут привілейований
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власницький стан і ще слабше прищеплювало форми й результати соціальної 
еволюції Вел. кн. Литовського. Страшні періодичні набіги татар Кримської 
орди М енглі-герая, які з  1482 р. обрушувалися на українські землі і потім 
у дещо слабших формах тривали майже все X V I століття, змели з  поверхні 
землі і ці слабкі результати урядових піклувань і разом з  ними — всю осілу 
колонізацію передстепової смуги Наддніпрянщини — аж  до Києва, Ч ерні
гова, Ж итомира, Вінниці, Летичева.

Територія по обох боках Дніпра до К иєва і навіть вище його перетвори
лася на цілковиту пустелю і в такому вигляді пролежала до останньої чверті 
X V I ст. Одними-єдиними осілими поселеннями були містечка, які мали 
замки, невеликі залоги та артилерію, — Київ, Канів, Черкаси, Ж итомир, 
Брацлав, Вінниця — на правому боці Дніпра, О стер і Чернігів — на ліво
му. П ід  стінами цих укріплень тулилося все населення цих широких про
сторів: тут жили селяни сусідніх сіл і звідси виходили на польові роботи. 
Усе населення жило під постійним страхом татарських набігів, у воєнному 
стані: міщани й селяни цих прикордонних місцевостей були зобов’язані 
мати коней і брати участь у походах і гонитві за  татарами, і вони справді 
«мають рушниці і вміють добре стріляти», як свідчать ревізори середини 
X V I ст. Х ліборобське і будь-яке інше господарство поза мурами міста 
велося озброєною рукою, — як описує мандрівник кінця X V I ст., — при
кордонних селян Волині, «виходячи на роботу, він несе на плечі рушницю, 
а збоку привішує шаблю чи тесак».

Та природні багатства цих незайманих країв по обидва боки Дніпра 
вабили населення йти далі від замків, у т. зв. «уходи» — місця риболовлі 
й полювання, до влаштованих на степовому привіллі бортей і пасік. Тут 
ці промисловики жили тривалий час, об’єднуючись в озброєні групи, бу
дуючи для оборони блокгаузи, огорожі й засіки. О борона у цих степах, 
що сусідили з  кочовищами татар, у районі їхніх нападів непомітно переходила 
у напади на таких самих промисловиків протилежної, татарської сторони, 
у дрібні степові війни — «луплення татарських чабанів», як вони технічно 
звалися. Щ ороку, навесні, прикордонне населення і промисловики з  більш 
віддалених місцевостей, приваблювані привіллям та природними багатствами 
цього краю, розповзалися по цих «уходах» на десятки миль, до дніпровських 
порогів, Ворскли, О релі, Самари і т. ін.; вони жили тут цілими місяцями, 
полишені на себе самих, не знаючи ніякої влади і повертаючись до замків 
лише на зиму. Ц е  рухливе, кочове, загартоване у знегодах військово-про
мислове населення і склало основу козацтва.

Перш і такі відомості про козаків, в яких можна вбачати козаків саме 
українських, належать до 1470-х рр.; вагання у цьому випадку можливе
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тому, що ім’я «козаків» прикладалося також  до добувачів татарських 
і до степового населення великоруського у басейні Д ону (де пізніше ф ор
мується донське козацтво). Ц ілком чіткі документальні вказівки на козаків 
київської території носять дати 1 4 9 2 ,1 4 9 3  та 1499 рр .1 Ц е  тюркське слово, 
що означало у тодішньому слововжитку легкоозброєного добувача, бурлаку- 
воїна, тільки століттям пізніше набуло значення офіційного, загальноприйня
того імені для певної групи українського населення, певного стану. Спершу 
воно означало заняття, спосіб життя, причому, здається, з  деяким відтінком 
зневаги до такого несолідного проведення часу. У кожному разі, спочатку 
це не стан, не клас людей: це люди, що займаються «козацтвом», ходять 
«у козаки», а не козацький стан. Д ля більшості таке «ходіння у козаки» 
не було постійним заняттям — до нього вдавалися час від часу, особливо 
замолоду, щоби потім перейти до інших, серйозніших занять. Офіційно 
воно означало господарські промисли у «диких полях», неофіційно — від
важні походи на татар, «луплення чабанів», купців та всіляких проїжджих, 
і з  цим подвійним характером виступає ім’я козаків уже в перших звістках 
про них — 1492—1493 та 1499 рр.

Серед цих степових авантюристів опинялися люди різних суспільних 
класів та національностей. Зустрічаю ться люди з  іменами східними — ма
буть, різні гультіпаки з  татар же, різні «москвитини», «литвини», «ляхи». 
Коли козацтво набуло гучної воєнної слави, молоді люди шляхетських 
родів брали участь у козацьких походах, у цьому житті, що причаровувало 
їх своїми небезпеками та молодецтвом; у перших козацьких рухах зустріча
ємо в ролі учасників і навіть ватажків представників місцевих, українських 
шляхетських родів. А ле чужорідні елементи були лише порівняно незначною 
домішкою серед козацтва2, а люди з  вищих суспільних класів — тимчасовими 
гостями. Головний і найбільш постійний елемент тих, хто «козакував», весь 
час постачало порубіжне українське селянство й міщанство — найбільш 
загартоване й витривале, звичне до злигоднів та бідувань, нерозривно 
пов’язаних із цим заняттям. П ротягом X V I ст. дуже повільно складається 
з  тих, хто «козакував», козацький стан. У  середині X V I ст. бачимо лише 
початки цього процесу; у головному гнізді козацтва — Черкасах ревізія 
1552 р. записує наявних козаків «о полтретьяста» (близько 2 5 0 ) — усього 
тільки. А ле «козакують» місцеві селяни, міщани, дрібна шляхта й боя
ри місцевого походження. Ц им  пояснюється та обставина, що хоча вся

1 Pułaski. Stosunki Polski z Tatarszczyzną, c. 223, Памятники сношений с Крымом, І, 
с. 194, Акты Западной России, I, №  170.

2 Досить поширений до сих пір погляд, що ядро козацтва склалося з тюркського 
населення степів, ґрунтується на помилкових відомостях і непорозуміннях.
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ця «Україна»1 у X V I ст. сповнена звісток про козацькі походи і свавільства, 
ми у тогочасних документах майже не в змозі відшукати козаків як відому 
постійну групу населення — козацький стан, козацький клас. Документи, 
які говорять про козацькі свавільства і звертаю ться з  цього приводу до мі
щан порубіжних міст, або відомості, що пояснюють склад «козацьких» 
експедицій, учасниками яких виявляється, кінець кінцем, дрібна українська 
шляхта, — роз’яснюють цю загадку: у цей час були у великій кількості люди, 
що козакували, але майже чи зовсім ще не було козацького стану. Останній 
формується тільки наприкінці X V I і на початку X V II  ст. завдяки дуже 
швидкому зростанню козацтва і під впливом, з  одного боку, колонізаційного 
зростання українського передстепу, а з  другого — ідеї козацького імунітету.

Посилений приплив сільського населення до південно-східної частини 
України був викликаний тим самим поліпшенням колонізаційних умов: від
січ, яку козацтво дало татарським набігам, і саме ущільнення населення, 
примноження укріплених поселень створили більш забезпечене існування 
місцевому господарському населенню. З  іншого боку, вплинули спеціальні 
обставини, що посилили втечу селян із Західної України та Полісся: погір
шення становища селянства у цих областях, розвиток панщини, відчуження 
селянських земель, а згодом і та агітація, яку повели через своїх агентів 
шляхтичі, котрі зайнялися господарством в Україні у випроханих у короля 
маєтках та були стурбовані залученням робочих рук. Усе це спричинило над
звичайне посилення втеч із густіше заселених західних та північних областей 
України, які вже зазнали всіх переваг поміщицького господарства. П оряд 
із природними багатствами, що приваблювали цих утікачів у Східну Україну 
наприкінці X V I ст., притягальною силою стає козацький імунітет, ідея якого 
склалася знову-таки під впливом цілої низки таких умов, як вічна боротьба 
авантюристів, що козакували, з  міською та провінційною владою, протекція, 
яку складали їм місцеві адміністратори у своїх інтересах; ще важливіше зн а
чення в її формуванні мали тут спроби організації козацького стану самим 
урядом: спочатку переважно литовським, а згодом, з  1569 р. — польським, 
і, нарешті, усвідомлення власної сили самим козацтвом.

Умови колонізації та оборони і тут відіграли головну роль. Татарські 
спустошення, що перетворилися на страшне хронічне лихо українських 
земель з  80 -х  років X V  ст., не зустріли ніякої відсічі у литовсько-поль
ському уряді; він лише умовляв, задарю вав О рду, а до енергійної протидії

1 У X V I—XVIII ст. і навіть пізніше — у польських письменників спеціально, ім’я 
України носить саме Київська земля, або воєводство. Оскільки ця територія стала цен
тром українського народного життя, ця назва набула ширшого значення — нац іональн ого  
імені, як раніше ім’я Русі.
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та оборони виявився цілковито не здатним. Був навіть проект — запропо
нувати кримському хану поголовну подать з  населення земель Київської, 
Волинської та Подільської, себто відновити данницькі відносини цих земель, 
припинені з  часів Вітовта, щоб відкупитися від татарських набігів. Ц ей 
проект не здійснився, але щорічна данина, хоч і не в такій відвертій формі, 
а під м ’яким іменем «упоминків» (дарунків), дійсно стала обов’язковою 
у відносинах польсько-литовського уряду до Криму. П роте ці «упоминки» 
не припиняли татарських набігів, і очільники прикордонних українських 
провінцій, полишені центральним урядом їхньому власному промислові, 
приходять до думки організувати систематичну оборону з  цих козакуючих 
авантюристів, що із власної волі займалися дрібною війною з  татарами. 
У  різний час, у більших чи менших масштабах такі спроби створення козачої 
міліції бачимо протягом майже всього X V I ст. Ц і спроби привертали до себе 
увагу й центрального уряду; у 1524 р. вел. кн. Сиґізмунд доручав уряду 
Вел. кн. Литовського зайнятися організацією постійного корпусу з  козаків; 
нагадуючи, що він не вперше привертає увагу уряду до них, він проектує 
цього разу набрати 1000—2 0 0 0  козаків, узяти їх на жалування і створити 
з  них кілька залог по Дніпру. А ле цей проект не було здійснено, так само 
як і аналогічний проект, запропонований пізніше, у 1533 р., польському 
сейму черкаським старостою Євст. Дашковичем уже від себе1.

Трохи згодом, однак, скарги кримського уряду на козацькі набіги та його 
пояснення, що татарські напади на українські землі слугують лише помстою 
за  козацькі погроми, дають інший напрям ставленню центрального уряду 
до козаків: у 1541 р. той самий вел. кн. Сиґізмунд вислав свого «шляхти
ча» з  дорученням переписати козаків київських, канівських та черкаських 
й доручити їх посиленому спостереженню місцевих старост. Зв існо, з  цього 
нічого не могло вийти, вже тільки тому, що козацтво зовсім ще не скла
лося у певну групу. Спадкоємець Сиґізмунда, вел. кн. Сиґізмунд-А вґуст, 
з  метою приборкання козаків, повернувся до старого проекту батька: узяти 
їх на урядову службу. Н а  його доручення коронний гетьман2 дійсно навер-

1 Цей Дашкович та інший порубіжний староста Предслав Лянцкоронський (ста
роста Хмельницький) потрапили до пізніших реєстрів козацьких гетьманів завдяки тій 
обставині, що вони організували з козаків експедиції на татар.

2 Гетьманом (від німецького Hauptmann) звався головнокомандувач і військовий 
міністр; ця посада майже одночасно з ’являється у Польщі й Великому князівстві Литов
ському на початку X V I ст. Польський гетьман зветься великим коронним гетьманом або 
просто коронним («корона», «коронний» взагалі означає «польський»), його помічник — 
гетьманом польним, гетьман литовський — найвищим (пізніше великим) литовським, 
його помічник — дворним (пізніше польним) литовським. З а  їхнім прикладом і ватажки 
козаків, із формуванням козацького війська, вже з1570-хрр. також звуться гетьманами,
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бував з  козаків загін; ці козаки отримували зі скарбниці утримання, були 
звільнені з-п ід  влади та юрисдикції всіх інших властей і підпорядковані 
призначеному урядом «старшому і судді всіх низових козаків» (1 5 7 0 )* 1. 
Д о  цього невеликого загону ввійшла лише невелика частина козакуючих, 
усього 300  чоловік, але оскільки згаданому старшому доручено було нагляд 
над усім козацтвом, то, за  логікою, вилучення з  будь-якої іншої юрисдикції 
та підпорядкування спеціальному козацькому суду поширювалося на все 
козацтво, не включене до офіційного реєстру. Таким чином, це перше сфор
мування козацького війська, не справивши жодного впливу на припинення 
«козацького свавільства», відіграло неабияку роль у прогресі сформування 
напівпривілейованого козацького стану, тим більше, що було потім повторено 
кілька разів протягом останньої чверті X V I ст. Н абір невеликого трьох- 
сотенного загону, як я сказав, зовсім не вплинув на самовільні козацькі 
походи. Козаки продовжували свої набіги на татар і на землі, які перебували 
під владою Туреччини, особливо М олдавію , що була ареною постійних 
внутрішніх воєн. У 1377 р. загін таких свавільних козаків ходив походом 
на М олдавію , і відповіддю на цей похід був набіг на Україну татар (1378) 
та ультиматум Туреччини польському урядові: приборкати козаків, вивести 
їх з  «Н изу», взявши на службу кращу їхню частину, а інших задавивши 
репресіями. Н а  ці вимоги й поради новий польський король Стефан Бато- 
рій відповів скептичними зауваженнями, які засвідчили, що недостатність 
рекомендованих йому заходів була йому досить зрозуміла. Проте він зробив 
усе, щоб показати свою готовність задовольнити бажання турецького уряду: 
навербував з  козаків загін з  300  чоловік (яким скористався у війні проти 
М оскви), а проти решти козацтва видав низку суворих розпоряджень, 
які, однак, могли слугувати адміністрації приводом для причіпок і хабарів 
з  козаків, але зовсім не могли зупинити «козацького свавільства». Щ об  
виконати урядові розпорядження, які доручали ловити й арештовувати учас
ників козацьких походів, потрібна була поліцейська й адміністративна влада, 
якої не було в Україні, де старости сприяли козакам і ділилися здобиччю 
з  ними, не кажучи вже про низові простори, куди ніякий нагляд за козаками 
не міг проникнути. А  сформований у 1578 р. загін розпався по закінченні

не лише у приватному побуті, айв  урядових актах; якщо було одночасно кілька козацьких 
ватажків, їх теж часто-густо всіх звали гетьманами. Але оф іц ійним  титулом козацьких 
ватажків, до самого Хмельницького, було найменування «старший» — «старший війська 
його королівської милості низового запорозького». Хмельницькому першому польський 
уряд надав офіційно титул гетьмана, за першого перемир’я (у 1648 р.).

1 «Низом» звалася нижня течія Дніпра; оскільки козаки займалися промислами 
в цих краях, вони засвоюють ім’я «низових».
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московської війни, так що у 1383 р. треба було зробити новий набір — не з  
більшим успіхом здійснений, ніж перший. Таким чином, ці розпорядження 
Баторія, цілком аналогічні із заходами 1370 та 1590 рр., ніякого особли
вого значення в історії козацтва не мали свого часу і зовсім не по заслузі 
зробилися епохою в його історії у більш пізній історичній традиції: від них 
виводили пізнішу організацію козацтва, козацький реєстр з  6 0 0 0 , поділ 
на полки і т. д. — всі явища, значно пізніші.

У  1580-х рр. козацтво якраз починає дуже збільшуватися кількісно. 
З ’являється низка козацьких ватаж ків — гетьманів, як їх називаю ть. 
К озаки продовжують свої походи на турецькі й татарські землі, особливо 
на М олдавію , беручи участь у боротьбі різних претендентів на неї. Турки 
й татари погрожують війною. Наляканий цими погрозами, польський уряд 
ще раз наваж ується повторити той самий, стільки разів випробуваний 
захід, що виявився непридатним. Він доручає організувати козацький з а 
гін, якомога більший (найбільша його чисельність досягала трьох тисяч). 
Ц і козаки мали очистити «Н из» від свавільних козаків й зайняти залоги 
на степовому пограниччі. А ле, мабуть, не сподіваючись на здійсненність 
такого очищення Н изу, уряд водночас віддав наказ не пускати нікого 
на Н и з, хоча б і на промисли, не впускати до міст і містечок людей, котрі 
приходили з  Н изу, не продавати їм ніяких припасів, арештовувати тих, які 
приноситимуть зі степів яку-небудь здобич, і т. д.

Усі ці урядові заходи, не досягаючи мети, на яку розраховували, — себто 
припинення козацьких походів на сусідні землі, приборкання «українного 
свавільства», справляли ефект, про який я вже згадував вище: всі ці спроби 
урядової організації козацтва вельми суттєво вплинули на сформування 
ідеї козацького імунітету. Вони надали їй певне юридичне виправдання. 
Приймаючи козаків на службу, уряд вивільняв їх з-п ід  влади усіляких 
урядовців: віднині вони підпадали під владу й суд тільки своїх, козацьких 
властей. І хоча цей привілей, власне, призначався лише для козаків, уписаних 
до урядового реєстру* 1, насправді на нього претендують усі, хто залічував 
себе до козаків, хто «козакував». Вони вже й раніше дуже неохоче і слабко 
підкорялися всіляким властям; тепер вилучення реєстрових козаків давало 
певне юридичне виправдання прагненням козацтва до цілковитої незалеж 
ності від усякої урядової або поміщицької влади. Складається переконання, 
що всякий козак за родом своїх занять вільний від будь-яких властей: від 
влади старости, якщо він сидить на землі, яка перебуває у безпосередньо
му віданні урядових чиновників, від влади міського магістрату — якщо він

1 Звідси термін «реєстрових» козаків — тих, що перебували на урядовому жалуванні
і легально користувалися привілеями козацького звання.
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сидить на території громади магдебурзького права, від влади поміщика — 
якщо сидить на землі поміщицькій; він не підлягає їхній юрисдикції, вільний 
від будь-яких данин, виплат і робіт на них разом зі своїм господарством 
і сім’єю, тому що він несе службу королівську: береже кордони й воює 
з  ворогами держави. Н е  має значення, чи внесений він до реєстру, чи ні: 
адже і в цьому останньому разі він не перестає вважати себе козаком, 
що нічим не поступається реєстровому; всі козаки вважають себе привіле
йованим військовим станом, навзамін своєї військової прикордонної служби 
звільненим від усяких інших обов’язків. Виправдання такому поглядові дає 
сам уряд, оскільки в тих випадках, коли йому потрібні були більш значні 
військові сили, воно не перебираючи залучає до участі в походах та воєнних 
діях реєстрових і нереєстрових. І якщо реєстрові повинні були, принаймні 
у принципі, підкорятися своїм спеціальним властям, призначеним від уряду, 
то решта козацької маси, що залишилася поза реєстром, не визнає над со
бою іншої влади та юрисдикції, ніж виборної козацької старшини.

М ож на собі уявити, який переворот зчиняє у суспільних відносинах 
південно-східної України ця ідея, коли вона входить до свідомості населен
ня — що ми бачимо наприкінці X V I й на початку X V II  ст. У цей час, під 
потужним впливом вказаних уявлень про привілеї, пов’язані з  козацьким 
званням, остаточно формується поняття про козацький стан, і до нього 
починають зачисляти себе у цих порубіжних краях усі суспільні елементи, 
які прагнули звільнитися від тісних рамок польської суспільної схеми: се
ляни поміщицьких і державних маєтків, міщани міст із самоврядуванням 
і підпорядкованих владі старост чи поміщиків, навіть боярство й дрібна 
шляхта, залучувана старостами до тяж кої замкової служби1. І оскільки 
на цей час припадає, з  одного боку, — небувалий з  тих пір приплив селян
ського населення до південно-східної України, а з  іншого, — поширення 
в них польських порядків, панування шляхти і кріпосних відносин, від 
яких вважали себе звільненими всі залічені до козацтва, — то козацтво 
надзвичайно швидко зростає, збільшуючись із сотень до тисяч і десятків 
тисяч. А дж е й колонізаційні умови були того роду, що кожний поселенець 
все одно мав одночасно бути й воїном. Тому зовсім не становило труднощів 
зачислити себе до військового стану, якщо він давав такі важливі суспільні 
та економічні привілеї.

1 Як було сказано вище (у розд. V I), нижчі верстви військово-службових категорій 
не були допущені до привілеїв шляхетського звання і залишились у напівпривілейованому 
становищі, з якого всіляко намагалися вибратись, досягнувши шляхетських прав, і в цьому 
розумінні вели наполегливу боротьбу зі старостами. В Україні було кілька великих гнізд 
такої непривілейованої шляхти.
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А ле, звісно, ні уряд, ні, тим менше, місцеві поміщики й державці дер
жавних земель не мали ані найменшого бажання визнавати цю узурповану 
свободу та привілеї. В їхніх очах «покозачені» їхні піддані були лише «не
слухняні селяни», «неслухняні міщани», як вони часто й означують їх у 
тодішніх актах. Вони намагалися змусити їх до послуху, до відбування 
повинностей, та це погано вдавалося внаслідок слабкості виконавчої влади 
і тільки збільшувало обопільне роздратування. Безглузда ж  політика уряду, 
який то намагався пригнітити суворими репресіями все козацтво, за  винят
ком жменьки реєстрових, то, потребуючи війська, звертався до допомоги 
нереєстрових і навіть, траплялося, запрошував вступати до козаків усіх 
охочих, — остаточно позбавляла місцеву адміністрацію й поміщиків можли
вості покласти край «українному свавільству». Тиском військової сили уряд 
іноді силував «неслухняних» до покори поміщикам і старостам, розганяв 
«свавільних» козаків і змушував їх тікати у степи або зачаїтися на якийсь 
час, але такий «порядок» тримався дуже недовго. Лиш е в десятиліття перед 
повстанням Хмельницького, після великих народних рухів, 1637 і 1638 рр., 
докладено було серйозних зусиль, щоб придушити козаччину, і це вдалося 
на досить тривалий час (майже ціле десятиліття); але було вже надто пізно: 
фермент був уже такий сильний, що цей урядовий гніт тільки збільшив силу 
народної реакції.

У  своїй політиці щодо козацтва уряд мав узагалі подвійні мотиви. 
О скільки набіги козаків на татарські й турецькі землі давали татарам при
від виправдувати ними свої набіги, а Туреччина серйозно погрожувала 
за них війною, яка страшенно лякала П ольщ у з  її вічною нестачею грошей 
і війська та здавалася неминучим лихом, — то часом, під враженням цих 
загроз, уряд хотів за всяку ціну придушити козацтво і не шкодувало задля 
цього суворих циркулярів та військових експедицій. Та цілком придушити 
козацтво було неможливо, бо козаки йшли у степи, зовсім недоступні для 
польських військ. Там вони влаштували собі неприступні сховища на ниж 
ньому Дніпрі, нижче порогів, на островах, які утворює тут Дніпро; одна
ково неприступні і для польських військ, і для турецьких суден, що іноді 
намагалися проникнути сюди з моря, ці острови надавали козакам цілком 
безпечний прихисток1. Також неприступними були й «уходи» у глибині 
задніпровських просторів, звідки в особливо тяжкі часи українські козаки 
відходили навіть за  кордон — на Д он, у московські землі. Таким чином,

1 На цих островах влаштовувались укріплені засіками городки, т. зв. «січі»; вони 
переносились з острова на острів; так, «січ» у різний час була на урочищі Базавлук, 
Чортомлику, Микитиному Розі, Томаківці. Від цих сховищ низові козаки звалися також 
запорозькими, і у XVII ст. «Запорозьке військо» стає їхньою офіційною назвою.
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у найкращому разі польським військам вдавалося очистити від свавільного 
українського козацтва лише заселені простори Наддніпрянщини, т. зв. тоді 
«волость», але не знищити козацтво цілковито.

О днак, з  іншого боку, польський уряд не міг серйозно покладатися 
на запевнення татар, що їхні набіги припиняться із припиненням козацьких 
нападів, і оскільки козаки слугували, власне, головним, а часом і єдиним з а 
хистом Східної України від татар, то уряд повного знищення козацтва ніколи 
не бажав. З а  своєю дешевизною та вправністю, відвагою й витривалістю 
це було незамінне військо, і певну частину козацтва, більш дисципліновану, 
уряд завжди хотів залишити для державної служби. Ц я  легальна частина ко
заків, за планами уряду, мала слугувати для приборкання іншої, «свавільної» 
маси козацтва: вона мала утримувати її у послуху й не допускати її походів 
на чужі землі. А ле тут вічне безгрошів’я польської скарбниці створювало 
нові труднощі: уряд не мав коштів узяти на жалування більш значну кількість 
козаків; він брав їх на службу одну-дві тисячі, не більше, та й тим платив так 
погано й неакуратно, що вони мусили шукати собі інші джерела прожитку. 
З  цієї причини навіть цих служилих, «реєстрових» не можна було тримати 
у послуху й дисципліні, а про те, щоб зробити їх справжніми охоронцями 
порядку в Україні, не було чого й думати. З  кількома сотнями реєстрових 
не можна було ні організувати оборону України, ні тим менше — втримати 
маси нереєстрового козацтва. В інтересах оборони польські старости й во
єначальники змушені були постійно звертатися по допомогу нереєстрових; 
часто звертався до них, як було сказано, й сам центральний уряд, і все це, 
звісно, перетворювало на порожній звук проекти приборкання українського 
свавільства. Взагалі польські правлячі сфери не були ні достатньо сильні, 
ні досить далекоглядні, щоб або знищити козацтво, або дисциплінувати 
й організувати його (Східній Україні вони взагалі дуже мало приділяли 
уваги у своїй внутрішній політиці). Репресії та кровопролиття не зупиняли 
зростання козацтва і лише роздратовували його найбільш войовничу частину.

Я кщ о значна частина козаків — ці покозачені міщани й селяни — ці
нували в козацтві його соціальні й суспільні привілеї та, перебуваючи під 
козацьким «присудом», спокійно хазяйнували на своїх землях, то для 
іншої, значної маси козацтва війна була його справжньою стихією, голо
вним джерелом прожитку, а походи на татарські й турецькі землі — таким 
самим незамінним ресурсом, як рибні й звірині промисли. В інтересах 
підтримування добрих відносин з  Туреччиною та Кримом польський уряд 
хотів припинити ці походи. А ле в такому разі треба було дати інший вихід 
енергії цієї войовничої частини козацтва і водночас треба було підшукати 
для неї інше джерело прожитку. Б ез  цього втримати козаків від походів
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не могли і найвпливовіші ватажки козацтва. Урядові ж  заборони, утиски 
й переслідування з  боку українських старост і поміщиків лише викликали 
в ньому роздратування й ненависть. Відчуваючи неможливість за таких 
умов встановити тривкі відносини з  урядом і розуміючи, що тільки фактична 
сила козацтва не дає уряду й шляхті змоги його зламати, ватажки козацтва 
прагнуть якомога збільшувати кількісну силу останнього, розширювати 
його територію все далі й далі углиб осілої колонізації, залучаючи в його 
середовище все нові й нові маси українського селянства. З  іншого боку, роз
дратування через утиски й репресії виливається в боротьбу з  порубіжними 
старостами й панами.

Так починаються перші козацькі війни. У  них зазвичай йдуть солідарно 
козаки реєстрові й уся маса вольниці. Уряд, як я вже сказав, не був у змозі 
дисциплінувати реєстрових; притім ці останні відчували, що їхня сила і зн а
чення полягають у масі вольниці, що стоїть за їхніми спинами. Тому лише 
часами урядові вдавалося р оз’єднати ці дві категорії козацтва, переважно 
ж  між ними не було ніякої відчутної межі, і сам реєстр дуже часто існував 
лише на папері чи навіть в уяві.

Д етальн іш е походж ення й подальш а історія козац тва  викладені 
у V II т. «Історії України-Р уси» , розд. 1—3 і 3.

Грушевський М . Східно-полуднева Україна в X V —X V I вв. /  М . Гру- 
шевський / /  Історія України-Руси. — Т . V II: козацькі часи до р. 1623. — 
Київ; Л ьвів: Д рукарня П . Барського, 1909. — С . 1—65.

Грушевський М . Початки української козаччини /  М . Грушевський /  /  
Історія України-Руси. — Т . V II: козацькі часи до р. 1625. — Київ; Л ьвів: 
Д рукарня П . Барського, 1909. — С . 6 6 —127.

Грушевський М . З р іс т  і організація козаччини в передостанніх деся
тиліттях X V I віку /  М . Грушевський / /  Історія України-Руси. — Т . V II: 
козацькі часи до р. 1625. — Київ; Л ьвів: Д рукарня П . Барського, 1909. — 
С . 1 2 8 -1 7 0 .

Грушевський М . Перш і козацькій війни /  М . Грушевський /  /  Історія 
України-Руси. — Т . V II: козацькі часи до р. 1625. — Київ; Львів: Друкарня 
П . Барського, 1909. — С . 180—252.

Грушевський М . Східна Україна і козаччина на порозі X V II  в. С о 
ціальне значіння козацтва /  М . Грушевський / /  Історія України-Руси. — 
Т . V II: козацькі часи до р. 1625. — Київ; Л ьвів: Д рукарня П . Барського, 
1909. -  С . 2 5 2 -3 1 3 .

Грушевський М . Політичні обставини перших десятиліть X V II  в. і їх 
вплив на зріст і розвій козаччини /  М . Грушевський /  /  Історія України-
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Руси. — Т . V II: козацькі часи до р. 1625. — Київ; Л ьвів: Д рукарня 
П . Барського, 1909. — С . 314—387.

Грушевський М . Козаччина в службі національних українських змагань. 
Київський освітній рух і відновлення православної ієрархії / /  М . Грушевсь- 
кий / /  Історія України-Руси. — Т . V II: козацькі часи до р. 1625. — Київ; 
Л ьвів: Д рукарня П . Барського, 1909. — С . 3 8 8 —479 .

Грушевський М . Примітки до історії козаччини з поводу книжки: Бесіди 
про козацькі часи на Україні. — Чернівці, 1898. — 159 с. /  М . Грушев
ський / /  Записки  Наукового товариства імені Ш евченка. — Т . X X II . — 
Л ьвів, 1898. -  Кн. II. -  С . 1 -1 4 .

Костомаров Н . Богдан Хмельницкий /  Соч. Н . Костомарова. — 2-е 
изд., доп. — Т . 1. — С П б .: Д . Кожанчиков, 1859. — С . 1—32 — «зведення 
фактів, не завж ди повне, мало досліджене» — М . Грушевський.

Кулиш П . И стория воссоединения Руси. — Т . 1: О т  начала колони- 
зации опустошенной татарским погромом К иево-Галицкой Руси до начала 
столетней козацко-шляхетской войны /  П . Кулиш. — С П б.: Общественная 
П ольза, 1874. — 363 с. — «багато зайвого й упередженого, але немало і 
правильних міркувань» — М . Грушевський.

Стороженко А . Стефан Баторий и Днепровские казаки: исследования, 
памятники, документы и заметки: монография /  А . Стороженко. — Киев: 
Типография Г. Ф ронцкевича, 1904. — 327 с. — «одностороннє висвітлен
ня» — М . Грушевський.
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XV. КОЗАЦТВО И КОЗАЦЬКІ ВІЙНИ ДО 1648 р .

Вже наприкінці 8 0 -х  років X V I ст., після недавніх репресій короля 
Стефана Баторія та його спроб організувати козацтво, під шум боротьби 
польських партій після його смерті, стають надзвичайно частими козацькі 
походи у Крим, М олдавію та в турецькі володіння на Чорноморському 
узбережж і, де низкою набігів були сплюндровані О чаків, Тегиня, К озлов 
у Криму, й одночасно відбуваються наїзди, дрібна війна «на волості» у су
міжних з козацьким районом частинах воєводств Київського і Брацлав- 
ського. Козацтво, вочевидь, починало розсувати свою територію на північ 
і захід. Відповіддю була відома вже нам нова спроба організації козацтва 
1590 р., проект репресій проти свавільних елементів і роздача земельних 
маетностей найвидатнішим ватажкам «кращої» частини його. Заходи  ці, 
однак, анітрохи не досягли своєї мети, і вже в 1591 р. козацький гетьман 
Криштоф Косинський, який представляв інтереси козаків, узятих урядом 
на службу, т. зв. пізніше реєстрових, скаржиться, що козаки обіцяного 
жалування не отримують, і тому, погрожував він, будуть самі про себе 
промишляти. Сам той козацький ватажок, мабуть, український шляхтич 
з  походження, незадовго перед тим отримав за  свою службу у козацькому 
війську пожалування на маєток у південній Київщині, через цей маєток з і
ткнувся з  кн. Я н . О строзьким, що володів тоді сусіднім Білоцерківським 
староством, і розпочав збройну боротьбу зі своїми кривдниками та магна
тами, які їх підтримували.

Наприкінці 1591 р. Косинський з  козацьким військом напав на Б іло
церківське староство, і потім упродовж усього 1592 р. його козаки хазяй
нували у панських маєтках та державах Київського воєводства та прилеглих 
місцевостях Волині. Документальні дані ми маємо тільки про розорення 
панських маєтків, але сучасники приписували Косинському дуже широкі 
й радикальні плани: за  їхніми словами, він мав намір заручитися допомогою 
кримського хана і московського царя й знищити шляхту в Україні. Наскільки 
це правда, сказати важко, бо ж  діяльність Косинського надто швидко з а 
кінчилася. Н а  початку 1593 р. він переніс свою діяльність до Волинського 
воєводства; кн. О строзькі, яких Косинський цілеспрямовано переслідував 
своїми нападами та спустошеннями, зібрали значні сили зі своїх маєтків 
і маєтків інших місцевих магнатів і з  ними вщент розбили Косинського під 
містечком П ’яткою. Козаки капітулювали, пообіцявши змістити Косинсько
го й не нападати на маєтки О строзьких та їхніх союзників-магнатів. А ле, 
відступивши, Косинський зібрав нові сили і з  ними рушив знову походом 
вгору по Дніпру. Він підступив до Ч еркас, щоб порахуватися з  черкаським



19 0  НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

старостою Вишневецьким (одним із найближчих союзників О строзьких), 
але йому тут було приготовано засаду, в якій його й було вбито.

Військо його відступило, але заворуш ення не припинились. Вони 
тривали весь 1593 р. у Київському та Брацлавському воєводствах (між  
іншим, козацьке військо взяло й К иїв). Н а  короткий час увагу козаків було 
відвернуто в інший бік: імп. Рудольф  звернувся до них (навесні 1594 р .) 
із запрошенням узяти участь у його війні з  Туреччиною, і козаки дійсно 
вчинили диверсію: напали на О чаків і зруйнували його, потім спустошили 
Молдавію. Але потім вони повертаються знову до походів на панські маєтки 
України. П оряд  з  низовим військом, на чолі якого стоять у ці роки М ико- 
шинський, Л обода, Ш аула, організовує ще свавільніші юрби Наливайко, 
колишній служебник кн. О строзького, котрий розійшовся із запорожцями 
через кампанію Косинського, в якій Наливайко був на боці О строзького. 
Наливайко зі своїми козаками також займається походами у М олдавію 
й наїздами на панські маєтки України. О бидва війська хазяйнують у К и 
ївському, Брацлавському й Волинському воєводствах, звідси проникають 
у білоруські землі, збираючи контрибуції, беручи участь у наїздах і домашніх 
війнах панів, розоряючи шляхту й міщан, які не хотіли ввійти з  ними у спілку 
й віддатися під їхню протекцію, й залучаючи все нові маси населення до своїх 
лав. (1595 р .). Таким чином, величезна територія Східної України опини
лася фактично під владою козаків протягом майже п’яти років; шляхетське 
господарство було зруйноване, селяни у величезних масах покозачились.

Уряд, що весь цей час полишав місцеву шляхту її власним турботам 
і силам, лише звільнившись від молдавської війни (1 5 9 4 —1595), звернув 
серйозну увагу на козацький рух, і на початку 1596 р. польський гетьман 
Ж олкевський отримав наказ іти на козаків. Ж олкевський, один із кращих 
польських полководців, швидко рушив у похід, сподіваючись напасти 
на козаків раніше, ніж окремі партії їх поєднаються. Та це йому не вдалося. 
Наливайко, якого він атакував найперше, встиг вислизнути й пішов у степ, 
і потім, дійшовши згоди із запорожцями з огляду на загрозливу небезпеку, 
приєднався до них. Ж олкевському не вдалося ні р оз’єднати колишніх ре
єстрових і «свавільних», ні посіяти розбрат між їхніми ватажками, як він 
хотів. Козаки встигли об’єднатися і стягти свої сили до околиць Києва. 
Та все ж  вони значною мірою були захоплені зненацька, не підготовленими 
до війни. П облизу Білої Ц еркви відбулася низка запеклих битв, після яких 
козаки, що сильно потерпіли, незважаючи на свою численність, від краще 
організованого й озброєного польського війська, відступили за  Дніпро, 
до Переяслава, й зайняли своїми загонами береги Дніпра, не дозволяючи 
полякам переправлятися через Дніпро. О д н ак  Ж олкевськом у вдалося
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влаштувати переправу спритною диверсією, і тоді козаки, кинувши по
зицію біля П ереяслава, що виявилась незручною, почали відступати углиб 
Наддніпрянщини, тоді ще дуже слабко колонізованої. Ж олкевський, на
важившись викоренити «свавілля», яке замислило, за  його словами, зни 
щити шляхту й розбити Польщу, рушив услід за козаками і, побоюючись, 
щоб вони не задумали перейти кордон, перерізав козакам дорогу і змусив 
їх стати табором на досить незручній позиції біля Л убен, коло річки Сули, 
на урочищі Солониця.

Сильно зменшене під час попередніх переходів, притому обтяжене 
великим обозом, в якому були козацькі сім’ї, козацьке військо з  великими 
труднощами витримувало блокаду, піддаючись безперервним нападам по
ляків та артилерійському вогню; внутрішні незгоди між ватажками низовців 
і наливайківців, які не згладилися і після їхнього поєднання в одне військо, 
також  справляли дуже шкідливий вплив. П роте козаки трималися стійко, 
і лише після двотижневої облоги, втративши надію одержати підкріплення, 
оскільки низовці, що прийшли на допомогу, не могли пробитися під Лубни, 
обложені почали переговори. Ж олкевський обіцяв амністію під умовою, 
що козацьке військо видасть ватажків, артилерію, скарбницю і розійдеться 
по домівках. К озаки виконали цю умову, але тоді польське військо підступ
но напало на них і безліч люду перерізало. Ватажків стратили у Варшаві; 
особливо жорстоко вчинили з  Наливайком: його четвертували, а пізніше 
склалася легенда, що його спалили у мідному бику, як Ф алариса. Сейм 
оголосив усіх козаків ворогами вітчизни, позбавленими охорони законів; усі 
їхні привілеї було відмінено. Та козацтво не було знищене: низовців, у їхніх 
неприступних степах, неможливо було переслідувати, і їх залишили у спокої.

Втім, лубенська бійня і на них справила враження: на деякий час З а 
порожжя притихає, і серед нього визначається партія більш поміркованих, 
що ставила за мету насамперед домогтися відновлення козацьких приві
леїв. Ц е  їй справді вдається, оскільки скоро козаки знову знадобилися 
Польщ і. Вже у 1599 р., втрутившись у молдавські справи, уряд звернувся 
до низового козацтва із запрошенням узяти участь у війні. Т і зажадали 
повної реабілітації, відновлення status quo і повернення привілеїв. їх об
надіяли, і вони взяли участь у молдавській війні, а у 1601 р. сейм, маючи 
перед собою нову війну, шведську, і розраховуючи знову-таки на козаків, 
відновив козацьку організацію. І хоча він застеріг при цьому, що козацькі 
права відновляться лише для учасників шведської кампанії і що влада по
міщиків і старост над козаками має залишатися в силі, та це застереження 
не мало жодного значення: козаки, відчувши, що уряд їх потребує, стають 
знову господарями у південно-східній Україні, так що через кілька років
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уряд бачить себе змушеним знову опублікувати різні розпорядження «про 
приборкання українського свавільства». А ле водночас йому ж  доводить
ся констатувати, що ці розпорядження не мають ніякої сили, що козаки 
не визнають влади старост і поміщиків, організували своє власне виборне 
врядування і приймають під свою владу і у свій «присуд» не лише окремих 
селян і міщан, а й цілі міста. Участь польського уряду у московських спра
вах т. зв. «смутного часу», що вимагала великих військових сил і затяглася 
у тривалу, хронічну війну, змушувала його значною мірою дивитися крізь 
пальці на козацтво, бо він постійно мав потребу в останньому для цієї війни, 
і численні ухвали сейму проти козацького свавілля приймалися більше для 
заспокоєння шляхти українських земель, яка сильно потерпала від козаків.

Вони справді хазяйнували як у себе вдома у шляхетських маєтках, 
посилаючись на потреби війська у припасах та амуніції для королівської 
служби. Судові акти сповнені скарг шляхти на козацькі свавільства і зд и р
ства; з  іншого боку, чуємо про часті напади козаків на татарські й турецькі 
володіння. Н е задовольняючись сухопутними походами на Крим і турецькі 
міста на північному березі Чорного моря, козаки вирушають на своїх вутлих 
човнах (т. зв. чайках) у далекі морські експедиції, з  неймовірною відвагою 
та нехтуванням небезпеки.

IV, 168 у  народній українській поезії збереглися надзвичайно живі картини 
цих небезпек, на які наражалися козацькі екскурсії:

Н а Чорному морі, на білому камені,
Ясненький сокіл жалібно квилить-проквиляє,
Смутно себе має, на Чорнеє море спильна поглядає,
Щ о на Чорному морі недобре ся починає:
Щ о  на небі усі звізди потьмарило,
Половину місяця в хмари вступило,
А  із низу буйний вітер повіває,
А  по Чорному морю супротивна хвиля вставає,
Судна козацькі на три части розбиває.
О дну часть взяло — в землю Агарську занесло,
Другу часть гирло Дунайське пожерло,
А  третя де ся має — в Чорному морю потопає.1Ѵ> 168

Друге і третє десятиліття X V II  ст. були героїчною добою цих морських 
походів, коли козаки тримали у страху все Ч орне море, «обкурювали 
мушкетним димом» мури Константинополя й Синопа і змусили тремтіти 
того самого султана, перед яким тремтіла П ольщ а та й реш та європей
ських країн. У  1614 р. вони зруйнували Синоп і спалили його цейхгауз, 
завдавш и збитків на 40  млн. Н а  початку 1615 р. вони на 8 0 -ти  човнах
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напали на околиці Константинополя, спалили гавані М ізевни та А рхіока, 
безкарно спустошили місцевість і пішли, а коли турецький флот наздогнав 
їх біля гирла Д унаю , сміливо кинулись на турецькі кораблі, заволоділи 
ними й спалили коло О чакова. Турки помстилися, виславши татар на В о
линь і П оділля, але турецький флот, відправлений проти самих козаків, 
було ними розбито у Дніпровському лимані, причому козаки взяли понад 
десяток великих галер і безліч менших суден, а відразу ж  потім напали 
й спалили Кафу, і т. д ., і т. д.

Ц і походи й погрози турків та набіги татар, що слідували за ними, сильно 
роздратовували польський уряд проти козаків, так само, як і хазяйнування 
їх в Україні; але вони були потрібні, а головне — не було сил змусити їх до 
послуху. З  огляду на слабкість польських військових сил, експедиції на коза
ків, здійснювані кілька разів протягом другого десятиліття X V II ст. — т. зв. 
комісії, закінчувалися зазвичай тим, що козацькі ватажки давали обіцянки 
припинити походи на турків і татар та напади на шляхетські маєтки, привести 
до порядку й послуху козаків «на волості», виключити усіх «свавільних» 
зі свого середовища і т. д. Ц і запевнення доводилося приймати за  чисту 
монету, а фактичний стан речей не мінявся, і козаки й далі залишалися 
володарями становища південно-східної України — усієї південної частини 
величезного Київського воєводства.

О дночасно із цим досі небувалим розвитком сил козацтва, його слави 
й значення, розвивалась його організація та розширювалася програма. П ер 
ші козацькі рухи кінця X V I ст. мають ще дуже хаотичний характер: у ньому 
важко вбачати щось більше, ніж опозицію шляхетським польським порядкам 
і стихійну екстенсивну силу. Проблиски більш визначеної політичної про
грами, на взірець вищезгаданих планів, приписуваних Косинському, важко 
вважати загальним мірилом. Більш усвідомлений ідейний зміст, хоча й дещо 
інший і навіть вужчий порівняно з  тими зародками соціальної програми, які 
ми бачимо у перших козацьких рухах і які у такій самій ембріональній формі 
залишаються і надалі, — козацтво отримує у з в ’язку із союзом з  духівни
цтвом і взагалі з  українською інтелігенцією. Ц ей  союз, укладений в ім’я 
спільних релігійних та національних інтересів, причому на першому плані 
фігурувала саме релігія, прикриваючи національні прагнення та інтереси, — 
отримує своє повне здійснення якраз у цьому періоді козацької сили і слави, 
у другому і третьому десятиліттях X V II  ст.

Уже в русі Н аливайка вбачали певний з в ’язок з  опозицією православ
них проти унії, але цей з в ’язок дуже слабкий і сумнівний, хоча противники 
й прозивали після цього православних «Наливайками». Красномовніший 
епізод, з  чітко визначеним характером, зберегли нам джерела пізнішого
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часу: у 1610 р. тодішній козацький гетьман Тискиневич, мабуть, під впли
вом повідомлень з  київських православних кіл, надіслав листа київській 
адміністрації із застереженням, що коли уповноважений уніатського ми
трополита заважатиме православним у вільному здійсненні богослужіння, 
то він на такий випадок уже дав наказ козакам убити його, «яко пса». Історія 
ця скінчилася тим, що згаданого уніатського адміністратора козаки пізніше 
справді втопили у Дніпрі; для нас же цікавий, так би мовити, програмний 
бік цієї першої козацької декларації. Козаки заявляють, що вони разом 
з  представниками українського князівства та всім народом будуть непохитно 
стояти при старовинній своїй православній вірі й захищати її та її духовних 
представників, не шкодуючи свого ж иття1. З і  свого боку, представники 
української інтелігенції оголошують козаків безпосередніми спадкоємцями 
традицій давньої київської культури і державності — «плем’ям давнього 
народу руського», що сповнював східний світ своєю славою в часи О лега 
й Володимира, створив православну руську церкву та культуру2, природ
ними, традиційними оборонцями церкви та її інтересів.

Завд яки  заступництву всесильного у Східній Україні козацтва київські 
православні відстояли себе, так що уніатський митрополит київський Потій 
не наважувався навіть показуватись тут. У  другому десятилітті X V II  ст. 
у Києві, як ми бачили, організувався під захистом козацтва новий центр 
релігійно-національної та просвітницької діяльності, а 1620 р. київське 
духівництво і тодішній гетьман П етро Сагайдачний скористалися приїздом 
з  М оскви, єрусалимського патріарха Ф еофана, щоб відновити православну 
ієрархію. Сагайдачний став вершителем її долі і вмів скористатися своїм 
становищем у її інтересах. О скільки польський уряд і без того дуже підо
зріливо ставився до Ф еофана, підозрюючи у його мандрівці політичні плани, 
то Сагайдачний узяв його під свою спеціальну охорону, і потім під такою 
ж  посиленою охороною, з  різними пересторогами, восени того ж  року були 
посвячені патріархом митрополит та кілька єпископів. Таке самовільне, 
без дозволу уряду, відновлення православної ієрархії було кроком дуже 
сміливим, навіть і при заступництві козаків. Та обставини йому сприяли: 
П ольщ а в цей момент мала потребу в козаках більшу, ніж будь-коли, і, 
якщо вони зробили з відновлення православної ієрархії свою справу, уряд, 
здійснюючи різні репресії проти відновленої ієрархії в інших областях, не на
важився накласти руку на головні осередки нового руху, що перебували під 
охороною козацтва.

1 Акти Півд. і Зах. Рос., II, №  36, пор. «Історію», т. VII, с. 393—395.
2 Маніфест київського духівництва 1621 р. у «Статьях по славяноведению», т. III, 

пор. «Історію», т. VII, с. 391—393 та 455—456.
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Стосовно останнього польський уряд вважав за потрібне бути особливо 
стриманим, тому що якраз у цей час Туреччина, після неодноразових погроз, 
виставила врешті свої війська проти Польщ і. К озаки або зовсім не взяли 
участі у війні, або, якщо і взяли, то дуже слабку: серед них у цей час здобула 
перемогу партія крайніх, рішуче ворожа польському уряду; Сагайдачний, 
ватажок поміркованих, відсторонився від справ і не взяв участі у кампанії. 
Ж олкевський, що виступив назустріч туркам зі своїм нечисленним військом, 
був розбитий під Цецорою і сам загинув у бою. Очікували нового, ще грізні
шого походу турків наступного року. П ольщ а була у страшній паніці, і єдина 
надія була на козаків. Київські кола сподівалися змусити уряд, за ціну участі 
козацького війська у турецькій кампанії, визнати новонастановлену право
славну ієрархію. Сагайдачний та його партія намагалися втримати козацьке 
військо від участі у кампанії, аж  поки вимоги православних будуть виконані 
урядом. Сам Сагайдачний вирушив до короля, щоб запропонувати йому 
вимоги православних. О днак козацьке військо, не очікуючи сприятливого 
вирішення питання, вже рушило на театр війни. Сагайдачний був змушений 
задовольнитися досить загальними обіцянками короля і вирішив зробити 
якомога більше у майбутній кампанії, щоб тим сильніше зобов’язати уряд 
щодо козацтва та його вимог.

Д о  нас узагалі дійшло мало подробиць про цю видатну особистість, 
що залишила такий помітний слід в історії козацтва. З  походження україн
ський шляхтич з  Галичини, з-під Самбора, він є найближчий сподвижник 
галицьких представників релігійно-національного руху, що перенесли у цей 
час свою діяльність до Києва і під заступництвом гетьмана-земляка створили 
новий центр цього руху в Києві. Сам вихованець острозької школи, С агай
дачний цілком щиро й глибоко співчував прагненням і планам своїх земляків 
галичан — як Плетенецький, Борецький, Копистенський та ін., що вводили 
цей рух у новий фазис і укладали тісний союз із козацтвом у церковних і на
ціональних інтересах українського народу, — й поділяв ці прагнення й плани. 
Н а  жаль, уся попередня діяльність Сагайдачного для нас загинула. У  наших 
джерелах він згадується дуже пізно — вже як козацький гетьман, ватажок 
у сміливому морському поході 1616 р. на Кафу. Вправний і відважний пол
ководець, він одночасно виявляє великі таланти політика й адміністратора. 
Очевидно, великою мірою завдяки його впливові ціле десятиліття першої 
чверті X V II  ст., котре було часом найбільшого розвитку козацьких сил 
і значення, минає без будь-яких серйозних конфліктів з  урядом. Будучи 
представником партії поміркованих козацьких опортуністів, що намагались 
уникати конфліктів з  урядом, Сагайдачний коштом обіцянок та зовнішніх 
поступок успішно захищав козацький status possidendi [правовий статус] від
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урядових репресій. Він вправно лавірував між нездійсненними бажаннями 
уряду, — з одного боку, й вимогами крайньої козацької партії, — з іншого, 
намагаючись дати вихід енергії козацької вольниці поза конфліктами з  уря
дом. Щ оправда, обставини цьому сприяли, оскільки П ольщ а у цей час 
дуже потребувала козаків, але треба було багато вміння, щоб використати 
ці обставини. Включення до козацької програми релігійно-національного 
питання було, безсумнівно, значною мірою справою Сагайдачного, і це ви
являє в ньому патріота з  досить широким кругозором. Роль, яку він відіграв 
у турецькій війні 1621 р., дала йому змогу закріпити успіхи своєї політики 
навіть для наступних років, і вони пережили його смерть, хоч і ненадовго.

У війні 1621 р., т. зв. Хотинській кампанії, козаки під проводом С а 
гайдачного відіграли головну роль. Й ого партія усунула ватаж ка крайніх — 
Бородавку та об’єднала в руках Сагайдачного всі сили козацтва. Козацьке 
військо виявляло дива хоробрості у битвах, і успішне закінчення цієї кампанії 
у П ольщ і відверто визнавали заслугою козаків. Сагайдачного вважали 
рятівником П ольщ і від страшної небезпеки, яка загрожувала їй від турків. 
А ле він лише на кілька місяців пережив цей тріумф, померши від рани, 
отриманої під час цієї війни.

З а  Сагайдачного сила та значення козацтва у П ольській державі, 
у рамках її державної системи, досягли свого апогею. Спадкоємці влади й по
літики Сагайдачного опинились, однак, у складному становищі. Х отинська 
перемога звільнила П ольщ у від страху перед турецьким нашестям; козаки 
більше не потрібні були уряду. Походи ж  їхні на турецькі й татарські землі 
тривали як і раніше, і, коли у польських колах стерлися перші враження 
вдячності за  хотинську послугу, знову виникло питання про приборкання 
українського свавільства для підтримання добрих відносин з  Туреччиною 
й заспокоєння української шляхти, що жорстоко потерпала від посилення 
козацтва. Релігійне питання залишалося невирішеним, уряд рішуче ухи
лявся від задоволення вимог православних, а втручання козаків у релігійну 
боротьбу викликало сильне роздратування в урядових сферах. Н а  початку 
1625 р. козаки зчинили в Києві повстання, під час якого було вбито київ
ського війта Ходику, який насмілився підтримувати унію, та уніатського 
священика Ю зеф овича, п*239 які почали було перешкоджати православним 
у відправленні богослужіння, а на сеймі того ж  року, за деякими відомостями, 
вони виступили з  петицією про розширення козацьких привілеїв та припи
нення утисків, що їх зазнавали православні;11,239 після недавнього вбивства 
у П олоцьку уніатського архієпископа Кунцевича цей інцидент викликав 
тим більше роздратування. З  другого боку, велику тривогу у польських 
урядових колах викликали політичні задуми козацтва, що несподівано
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набули надзвичайно широких розмірів. К озаки укладаю ть міцний союз 
із кримським ханом М ахметом та його братом Ш агіном, котрі повстали 
проти свого турецького сюзерена, потім серед них з ’являється претендент 
на султанський трон А лександр Яхія, з  планами християнського союзу 
проти Туреччини й організації повстання серед християнського населення 
Балканських земель. Користуючись цією нагодою, київські православні 
кола і ватажки козацтва ввійшли у зносини з  московським урядом, щоб 
спонукати його до діяльного втручання в польсько-українські відносини; по
сли православного духівництва починають говорити про прийняття України 
М осквою під свою протекцію і збройне втручання її у конфлікт козацького 
війська з  польським урядом, — конфлікт, що загрожував Україні. Неясні 
чутки про зносини козацтва з  М осквою і Кримом часів Косинського, таким 
чином, набували тепер цілком конкретної, планомірної форми.

Усе це надзвичайно стурбувало польський уряд. Козакам  було постав
лено ультиматум: припинити набіги на сусідні держави й виключити зі свого 
середовища всіх не вписаних у реєстр. Та це викликало лише вибух обурення 
у козацьких колах. Зн ову  взяла гору партія крайніх; гетьманом було обрано 
одного з  її представників — Ж майла. Зам ість обіцянок покори козаки заяви
ли, що їх зовсім не зобов’язую ть трактати Польщ і з  Туреччиною, й почали 
готуватися до війни. Тоді уряд доручив коронному гетьманові Конецполь- 
ському виставити проти них війська, і восени 1625 р., задарувавши Гіреїв 
і забезпечивши їхню нейтральність, він дійсно розпочав похід проти козаків.

Кампанія 1625 р. слугує типовим зразком козацько-польських воєн. К о 
зацтво було тяжкою машиною. Щ об  стягти розсіяних у степах на промислах 
низовців, тим більше — щоб мобілізувати хліборобське осіле козацтво, яке 
жило у державних і приватних маєтках на величезному просторі півден
но-східної України, треба було багато часу. Н е  встигла ще мобілізуватися 
ця козацька маса, як Конецпольський швидким походом, стягаючи по дорозі 
сили, пройшов П равобережну Україну, зупинивши козацьку мобілізацію 
і змусивши дрібні козацькі загони відступити на південь, до Запорож ж я, 
і, перш ніж Ж майло з  низовцями «вигрібся на волость», він стояв уже під 
Черкасами. Ж майло очікував козаків, що вирушили у морський похід, потім 
багато часу втратив, домагаючись допомоги від хана, згідно з  договором; але 
хан, отримавши великі суми від Польщ і, зрадив союз. Козаки, зібравшись 
біля Ч еркас, намагалися переговорами протягти час, і за  цей час Ж майло 
справді підоспів із Запорож ж я «з арматою» (артилерією). Конецпольський 
запропонував йому умови уряду: кількість козаків буде обмежена давніми 
постановами (1 0 0 0 —2 0 0 0 ) , решта повернеться до селянського чи міщан
ського стану; старшого козацького призначатиме уряд; військо припинить
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на майбутній час морські походи і зносини з іноземними урядами та видасть 
їх учасників. К озаки відмовилися прийняти ці умови, справді нездійсненні: 
козаків налічувалось до 50 000 , і якийсь двохтисячний реєстр з  огляду на це 
був просто іронією. П очалися воєнні дії.

П ерш а битва, поблизу Крилова, дуже запекла, закінчилася нерішуче; 
козаки відступили і біля Курукова озера (коло теперішнього Крю кова) 
розташувалися добре облаштованим укріпленим табором. Конецпольський 
здійснив низку штурмів козацького табору, але козаки захищалися дуже 
стійко й відбивали поляків, завдаючи їм великих втрат. Становище по
ляків ставало дуже ризикованим, і Конецпольський відновив перемовини. 
П ід  впливом зазнаних втрат і серед козаків також узяли гору помірковані 
елементи, які прагнули відновити добрі стосунки з  польським урядом, тим 
більше, що перспектива близької війни П ольщ і зі Ш вецією  давала надію, 
що в дійсності вимоги польського уряду не будуть суворо виконуватися. 
П ісля обопільних торгів та поступок козаки згодились на шеститисячний 
реєстр і пообіцяли не здійснювати походів на сусідні держави. «Старшим» 
уряд затвердив запропонованого йому ватаж ка поміркованої партії, який 
раніше вже обіймав цю посаду, — М ихайла Дорош енка, людину, безпе
речно, здібну, талановитого адміністратора і полководця. Він був дідом 
ще славетнішого гетьмана П етра Дорошенка.

З  огляду на розквартироване в Україні польське військо, позбутися 
якого всі бажали якомога швидше, складання реєстру відбулося без яки
хось серйозних ускладнень. Ц я  реформа, сама по собі грізна, що з  десятків 
тисяч козацтва у козацьких правах залишала тільки шість тисяч вписаних 
у реєстр, а решту перетворювала на «слухняних підданих» своїх поміщиків 
і старост, у дійсності, безсумнівно, не була проведена хоч скільки-небудь 
суворо, і потім масу «виписників», себто виключених з  реєстру козаків, узяв 
на службу для шведської війни сам уряд, знищивши таким чином власними 
руками результати кампанії 1625 р. З  іншого боку, Дорошенкові вдавалось 
утримувати козаків від морських походів завдяки тому, що вихід їхній войов
ничій енергії дали знову загострені кримські міжусобиці: боротьба М ахмет- 
і Ш агін-Гірея з  турецьким урядом і його ставлениками. Участь козаків у цій 
кримській усобиці не суперечила планам польського уряду й не загрожувала 
конфліктом з  останнім: польський уряд, не наважуючись відверто втрутитись 
у цю усобицю, за бажане вважав підтримувати непокірних Туреччині Гіреїв.

А ле у кримському поході 1628 р. Дорош енка було вбито. Й ого наступ
ник Грицько Савич Чорний не мав, вочевидь, такту і здібностей Дорошенка 
і не вмів тримати у послуху виписників, незважаючи на сприятливі умови, 
створені втручанням польського уряду у кримські справи. Якщ о Дорошенко,
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будучи гетьманом за призначенням, був, однак, представником національних 
інтересів, як свідчать його петиції на захист православ’я, і користувався 
великим авторитетом серед козацтва та українського суспільства загалом, 
то в Чорному вбачали лише урядову креатуру. Крайні елементи скоро 
посилились на Запорож ж і настільки, що Чорний мусив вийти звідти «на 
волость», а на Н и зу  з ’являються самовільно обрані виписниками гетьмани, 
які не визнають Чорного. В їхній бік звертаю ться симпатії українського 
населення та інтелігенції: не до Чорного, а на Зап орож ж я звертається 
православний митрополит за сприянням проти нових заходів уряду, вжитих 
в інтересах унії.

Крайня партія — запорозькі «виписники» — розриває з  лояльною по
літикою Дорошенка, здійснивши великий морський похід на М алоазіатське 
узбереж ж я і відновивши самостійні політичні зносини. Становище досягає 
ще більшої напруги, коли із закінченням шведської війни уряд повертає 
в Україну навербовані козацькі полки і водночас — гетьмана Конецполь- 
ського з  польським військом. Конецпольський, роздратований порушенням 
куруківських степів, палав бажанням залити кров’ю козацьке свавілля. П ід  
його впливом чи спираючись на його допомогу, Чорний робить спробу при
душити супротивну партію, та цим лише прискорює розв’язку. Н изовці під 
проводом свого гетьмана Тараса Ф едоровича1 навесні 1630 р. вступають 
у межі Київського воєводства. Чорний, що прибув до них на їхнє запро
шення, був ними вбитий; більшість підлеглих йому козаків приєдналася 
до низовців. У  народі розповсюджувалися грамоти Тараса, які запрошували 
населення повставати проти уряду й приєднуватись до козаків. П ольське 
військо, що відмовилося на вимогу Тараса вийти зі своїх квартир, було під
дане побиттю з  боку повсталих козаків і селян.

П овстання захопило Конецпольського зненацька, майже без війська. 
Він, однак, поспішив стати супроти козаків, збираючи по дорозі шляхетське 
ополчення. П ри його наближенні козаки з-п ід  К иєва відступили за  Дніпро 
і розташ увалися табором поблизу П ереяслава. П овторилася кампанія, 
що нагадувала події 1623 р., але набагато сприятливіша для козацтва, 
оскільки останнє цього разу не було захоплене зненацька. Польське військо 
докладало зусиль узяти козацький табір, та це йому не вдалося. Зазнавш и 
величезних втрат, Конецпольський був змушений розпочати переговори; 
становище його було тим складніше, що повстання відрізало йому сполу
чення із західними провінціями. А ле й серед козацького війська, вочевидь, 
настало роздвоєння — помірковані елементи знову почали підіймати голос.

1 У пізнішій традиції, що загалом дуже фантастично опрацювала це повстання, Тарас 
носить прізвисько Трясила.
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Кінець кінцем, козаки згодилися прийняти умови Куруківського трактату 
1625 р., натомість Конецпольський мусив визнати повну амністію для всіх 
учасників повстання. М овчазною  угодою було встановлено, що у фактичні 
відносини козаків та України Конецпольський не буде втручатися. Випис - 
ники обіцяли розійтися по домівках. Офіційним гетьманом було призначено 
такого собі Орендаренка.

О тж е, якщо козакам і не вдалося домогтися юридичного розширення 
козацьких привілеїв, до яких прагнув Тарас, вимагаючи відміни куруків- 
ських обмежень, то фактично вони втримали status quo. Д еякі формальні 
поступки також  ними були досягнуті, що, можливо, було відповіддю 
на петицію козаків уряду. Реєстр  було збільшено до 8 0 0 0 , що мало якусь 
вартість лише в розумінні прибавки жалування, оскільки фактичного зн а
чення реєстр не набув; обіцяно було задоволення «як стосовно їхніх прав, 
так і в питанні релігії».

Війна з  М осквою , потім зі Ш вецією  змушувала польський уряд д о 
рожити козаками: виписників було призвано на службу, і всі куруківські 
обмеження залишились у забутті. А ле більш далекоглядні у політичному 
плані представники козацтва не задовольняю ться вже цією фактичною 
свободою від урядових обмежень, а прагнуть легалізувати її і надати ко
зацтву вплив на державне життя Польщ і. Ц ю  програму особливо чітко 
бачимо у тодішнього гетьмана П етраж ицького-Кулаги (1631—1632). П ід  
час безкоролів’я по смерті Сиґізмунда III (1632 ) козаки виступають з  ви
могою допущення їх до участі у виборі короля і зі свого боку заявляють 
синові Сиґізмунда Владиславу про свою готовність підтримувати його 
кандидатуру навіть збройною силою. П ри цьому вони виступають не як 
репрезентанти лише своїх станових інтересів, а як представники українського 
народу: у петиціях, присланих на виборчий сейм 1632 р., вони на першому 
місці ставлять вимоги, щоб «народ наш руський користувався належними 
йому правами і привілеями», а православне духівництво ніде не зазнавало 
обмежень у вільному виконанні своїх функцій та користуванні церковним 
майном і не терпіло утисків від уніатів. З ад л я  себе козаки клопоталися лише 
про збільшення жалування та забезпечення прав козаків, які проживали 
у поміщицьких маєтках; треба сказати, що ці зіткнення козацьких «вольно
стей» з поміщицькими правами становили один з  най дражливіших пунктів 
у суспільних відносинах південно-східної України: поміщики ніяк не хотіли 
цілком зректися своїх прав щодо «покозачених» підданих, і це питання по
стійно виникало при визначенні відносин із козаками.

К озацькі петиції, підтримані до того ж  збройними маніфестаціями, 
не залишились цілком безплідними. Безсумнівно, що вони потужно впли-
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нули на сприятливе вирішення питання про православну ієрархію, як воно 
було порушено у т. зв. «пунктах заспокоєння руського народу», вироблених 
сеймовою комісією. Головними борцями з  цього питання виступили україн
ські парламентаристи посольської палати: волинські, брацлавські та київські 
депутати, які давно вже поставили своїм завданням, з  огляду на непохитність 
у релігійних питаннях короля Сиґізмунда, домогтися поліпшення релігійних 
і національних відносин у момент безкоролів’я. Українська шляхта, вже силь
но розріджена масовим відпадінням усіх співчленів від віри та народності 
своїх предків, напружила всі свої сили і дійсно з  надзвичайною енергією 
та самовідданістю виступила зі своїми вимогами, головним чином у питанні 
про визнання православної ієрархії і прав православних. Владислав, що но
сився із планами війни з М осквою і занепокоєний звістками про агітацію 
на користь М оскви, яку проводили серед козаків представники київських 
духовних кіл, зі свого боку енергійно підтримував вимоги православних 
і, незважаючи на стійкий опір клерикально налаштованого сенату, провів 
згадані «пункти». Цими пунктами, підтвердженими присягою новообраного 
короля, офіційно визнавалася поряд з  уніатською відновлена православна 
ієрархія та православна церква, вільне віросповідання православ’я і т. д.

М ир, однак, не тривав довго. Крайні елементи були такими сильними, 
що з  ними важко було впоратись. Кулага-П етраж ицький, напр., викликав 
на себе докори у зайвій поступливості уряду^ хоча насправді це звину
вачення не мало під собою жодних підстав. Й ого було змінено, а потім 
і вбито; головною причиною невдоволення були його зусилля втримати 
козаків від морських походів, що організовувались низовцями і загро
жували зіпсувати стосунки з урядом та завадити здійсненню лояльної 
програми поміркованих. П оряд  із цим мала також  вирішальне значення 
й агітація з  боку київських духовних кіл, непримиренно налаштованих 
стосовно уряду й ворожих будь-якому опортунізмові. Офіційне визнання 
православної ієрархії та призначення нових єпископів (м іж  іншим, П етра 
М огили, який змінив представника непримиренних Ісайю Копинського) 
поклали край цій агітації та поліпшили становище представників помір
кованої політики. О станнім  вдалося ще протриматись кілька років, хоча 
становище їхнє ставало дедалі складнішим. Н абіги козаків на турецькі 
землі спричинили низку нових сеймових ухвал проти них; між іншим було 
вирішено збудувати фортецю на Д ніпрі, щоб завадити походам козаків 
на море. П одібні плани виникали й раніше, але на цей раз таку фортецю 
справді було збудовано, біля першого порогу, К одацького, і за  його ім’ям 
названо Кодаком. Уміщена тут залога не забарилася датися взнаки козакам 
різними утисками й причіпками. Все це викликало дуж е сильне роздрату
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вання серед козаків. Розраховую чи на ш ведську війну, яка почалася тоді 
на Балтійському узбереж ж і й потребувала одразу ж  і козацьких контин
гентів (польський уряд розраховував використати козаків на морі, через 
цілковиту відсутність флоту у П ольщ і, і козацькі чайки дійсно справили 
тут великий ефект) — козаки вирішили скористатися цим моментом, щоб 
позбутися ненависного нагляду. К озацьке військо під проводом ватаж ка 
морських походів Сулими, несподівано напавши, захопило К одак, спус
тошило його, а залогу побило.

К озаки сподівалися, що уряд, потребуючи козацького війська, не буде 
надто суворий до такого свавільства. А ле сейм, який дуж е несхвально 
ставився до воєнних планів Владислава і припиняв одну за  одною всі 
війни, що їх він починав, устиг на самому початку припинити і ш ведську 
війну. П редставники польського уряду, які підтримували стосунки з  ко 
зацьким військом — особливо Л ука  Ж олкевський (брат гетьмана), що як 
переяславський староста виконував роль головного комісара у козацьких 
справах, почали залякувати козаків новим походом Конецпольського, 
з  іншого боку, пустили в хід підкупи серед козацької старшини й досягли 
того, що остання не допустила повстання. Реєстрові стримали низовці 
й видали ватаж ків козацького погрому — Сулиму та інших; їх відіслали 
до Варш ави й стратили.

Ц я  некоректність, однак, лише посилила невдоволення представниками 
поміркованої політики. Заворуш ення дедалі посилювалися та охоплювали 
все ширші кола. Із закінченням московської та шведської кампаній козаків 
було відпущено додому, в Україну, а наймані польські війська розташ ували
ся в південно-східній Україні на квартирах. Такі моменти загалом сприяли 
накопиченню займистого матеріалу: розквартирування польських військ 
призводило до утисків українського населення й викликало серед нього 
крайнє озлоблення, яке дуже часто переходило у сварки, сутички і бійки. 
К озаки були роздратовані тим, що за  цілий ряд років їм не було виплачене 
жалування; до того ж  повернення до домівок великої кількості козаків на
дало нової гостроти питанню про козацьку осілість, стосунки з  поміщиками, 
старостами та ін. П охід у Крим, організований одним з учасників походу 
Сулими Павлю ком (його повне ім’я було П авло Бут, але він відомий під 
цим зменшувальним ім’ям ), дещо послабив напругу: втручання у кримські 
смути не суперечило політиці уряду, а тим часом відвертало увагу козаків. 
Помірковані, на чолі яких стояв гетьман Томиленко, тим часом намагалися 
петиціями схилити уряд до задоволення козацьких претензій і скарг. А ле 
останній зовсім недоречно став непоступливим: зменшив жалування, не по
годився задовольнити прохання козаків щодо деяких їхніх прав, — між
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іншим, злободенною була заборона поміщиками козакам вільного виноку
ріння для свого споживання.

Коли П авлю к, повернувшись із кримського походу навесні 1637 р., 
розпочав агітацію в дусі крайньої опозиції, цей напрямок почав брати гору. 
К озацьку «армату» прихильники П авлю ка силоміць забрали з  Черкас і пе
ревезли до Запорож ж я, де почав організовуватись рух проти уряду. Урядова 
партія прискорила р озв ’язок, змінивши Томиленка, якого підозрювали 
у співчутті Павлюку, й обравши нового гетьмана Кононовича. Відповіддю 
була прокламація Павлюка, що оголошувала Кононовича та його прихильни
ків зрадниками та наказувала арештувати їх. Кононович з  усією старшиною 
були заарештовані та приведені до табору Павлю ка; деяких з  них козаки 
стратили, решту піддали іншим покаранням. Загони  Павлю кових козаків, 
розсіявшись по південно-східній Україні, почали плюндрувати панські ма
єтки, спонукаючи населення до повстання. Розповсю джувалися відозви, 
що запрошували всіх, хто сповідує «благочестиву» (себто православну) 
віру, до повстання проти поляків, які замислюють знищити козаків й пере
творити всіх на своїх невільників. С крізь формувалися загони повсталих, 
так що шляхта змушена була рятуватися втечею.

її скарги спонукали уряд вдатися до рішучих заходів. Польний гетьман 
Потоцький отримав наказ вирушити для приборкання повсталих. Й ому 
вдалося пройти до Д ніпра раніше, ніж із Запорож ж я прибув з  низовцями 
та арматою П авлю к, який за цей час намагався залучити на свій бік Крим 
і втратив момент, коли міг оволодіти територією Київського воєводства. Ч а с 
тина реєстрових приєдналася до війська Потоцького; серед самих повсталих 
не було єдності плану й рішучості продовжувати боротьбу хоч би там що. 
Перейшовши річку Рось біля Дніпра, Потоцький зустрів П авлю ка поблизу 
села Кумейки, і тут 16 грудня н. ст. відбулася битва. К озаки вдарили на по
ляків, оточивши себе рухомою стіною возів (т. зв. табором); але їхній напад 
було відбито, й поляки перейшли самі в наступ. К озаки почали відступати; 
польське військо пішло їхніми слідами. Заставш и у М ош нах залишених 
козаками поранених та тих, хто відстав, і перебивши їх, воно наздогнало 
біля Боровиці військо Павлю ка. Значні втрати, яких зазнали козаки, піді
рвали енергію у козацькому війську. З а  словами польського щоденника 
походу, козаки вислали депутацію до П отоцького з  проханням про мир, 
потім на його вимогу видали П авлю ка й Томиленка, обіцяли спалити чайки 
й вигнати із Запорож ж я свавільну «чернь». Н а  цих умовах відбувся мир. 
Польські комісари склали реєстр; Потоцький, вчиняючи жорстокі екзекуції 
над повсталими — страчуючи й саджаючи на палі, пройшов Україною і, для 
підтримання спокою, розташував своє військо на зимових квартирах.
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А ле з  Запорож ж я козаків вибити не вдалося; туди сховалися розсіяні 
загони, і там відбувалися дієві приготування до нової війни. Гетьманом об
рали О стрянина. Коли настала весна (1638 р .), він вирушив із Запорож ж я 
і цього разу переніс театр повстання на лівий берег Дніпра. Обійшовши 
Потоцького, який намагався заступити йому дорогу, О стрянин пройшов 
до впадіння Голтви у П сел і влаштував тут свій укріплений табір на надзви
чайно зручній позиції. П отоцький зробив кілька спроб атакувати його, але, 
кінець кінцем, мусив відступити з  величезними втратами. Натхнений успі
хом, Острянин пішов його слідами, сподіваючись під час походу з ’єднатися 
із загонами козаків, які підходили йому на допомогу. А ле тут він зазнав 
невдачі: поляки перехоплювали й громили загони, що підходили на допо
могу Острянину, і сам О стрянин, вступивши у битву під Лубнами, зазнав 
великих втрат і почав відступати на південний схід, до Дніпра. П ісля нової 
невдалої битви він утік з  козацького війська, боячись у разі остаточної не
вдачі бути виданим полякам, і потім з  великою кількістю земляків емігрував 
за  московський кордон, до т. зв. Слобідської України.

Козацьке військо не збентежилося втратою ватажка і не залишило пози
цій. Н а  місце О стрянина вибрали П етра Гуню. Він прихитрився відступити 
до Дніпра і окопався тут у дуже зручній позиції. Ц ей відступ і шеститижнева 
облога, що слідувала за ним, становлять одну з найвидатніших сторінок 
козацьких воєн і завершили славу Гуні як знаменитого ватажка, що вкрив 
себе славою вже у попередній війні вмілим відступом з-п ід  Кумейків. К о 
заки надзвичайно стійко витримували канонаду, відбивали атаки і терпляче 
зносили нестачу припасів, сподіваючись на підкріплення й транспорт, які 
вів з -за  Д ніпра полковник Ф ілоненко. А ле поляки перехопили в дорозі цей 
транспорт, і Ф ілоненко пробився до обложених з порожніми руками. Ц е ви
рішило долю кампанії. К озаки мусили прийняти тяжкі умови, які висунув 
їм сейм. Вони ще сподівалися, що, можливо, депутація їхня, вислана до ко
роля, що-небудь змінить на їхню користь, та сподівання не справдилося. 
О дне лиш, чого досягло козацьке військо своїм затятим опором — це повна 
амністія для учасників повстання (оскільки, втім, не перерізали їх у попере
дніх битвах польські жовніри, що загалом виявляли у цій війні надзвичайну 
жорстокість). Та взагалі становище козацтва порівняно з попереднім дуже 
погіршилося внаслідок цього невдалого повстання.

К озаки втратили своє самоврядування — всі вищі посади в їхньому 
війську стали заміщуватись за призначенням, і притому польськими шлях
тичами, які ставилися до козацтва вельми недружньо. Чимало сторонніх 
козацтву елементів також було включено до реєстру, що повернувся до по
переднього шеститисячного складу. Козакам  дозволено було жити лише
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в межах старосте Черкаського, Корсунського та Чигиринського, й усі, хто 
не ввійшов до реєстру, були фактично виключені з  козацького стану. К о за 
цтво у такий спосіб було локалізовано й поставлено під суворий контроль. 
Відновлений К одак заступив козакам дорогу на Запорож ж я: без паспортів 
від свого начальства козаків не мали пропускати у степ і на Запорож ж я. 
Розквартировані в Україні польські війська повинні були стежити за до 
триманням цього порядку та спокою.

Завд яки  тому, що в польській зовнішній політиці настало досить три
вале затишшя і ані війська, ані козаків уряд не потребував, йому вдалося 
вперше витримати характер і підтримати такий порядок доволі довго — 
протягом аж  десяти років. Король Владислав, який мріяв про організацію 
європейської ліги проти турків, мав, щоправда, плани спрямувати проти 
Туреччини козаків, щоб уплутати П ольщ у у війну з  Туреччиною й змусити 
сейм, котрий, як і раніше, вороже ставився до войовничих планів короля, 
до асигнування кредиту на війну. Він навіть увійшов з  цього питання у таємні 
зносини з  козаками; але козацька старшина була настільки стероризована, 
що не наважилась відгукнутися на ці секретні запросини короля, і останні 
відіграли свою роль тільки згодом, в агітації Хмельницького.

Та всі вказані репресії було здійснено надто пізно. В Україні накопи
чилося стільки займистого матеріалу, попередні війни так розворушили 
народні маси, що потрібен був лише поштовх, щоб привести їх знову в рух. 
І цей поштовх було зроблено у 1648 р. людиною, з  ім’ям якої пов’язаний 
найбільший народний рух України, що здійснив переворот у її житті та в 
політичних відносинах усієї Східної Європи. Ц е  був чигиринський сотник 
Богдан Хмельницький.
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XVI. ХМЕЛЬНИЧЧИНА

Український мемуарист, т. зв. Самовидець, що описав великий укра
їнський народний рух X V II  ст. за особистими спогадами і представляв 
погляди української буржуазії, яка стояла осторонь суто козацьких інтер
есів, вказує на такі причини повстання: невдоволення своїм становищем 
козаків-виписників, перетворених на кріпаків та слуг; гноблення та неспра
ведливості, що їх зазнавали реєстрові під управлінням польських шляхтичів 
у ролі старшини; роздратування селян, «хоча жили вони багато», за  його 
словами, — на «вигадки» поміщиків, старост і орендарів-жидів, і нарешті — 
пригноблення православ’я та поширення унії й католицтва у Східній Україні 
після придушення козацтва.

Вказівки зроблено досить повно і правильно, хоча порівняльне зн а
чення вказаних причин автор врахувати при цьому не намагався. Головну 
масу учасників повстання дало селянство, яке дуже збільшилося кількісно 
(це був час найбільшого розвитку селянської колонізації у південно-схід
ній Україні) і з  розвитком шляхетських польських порядків серед десяти
літнього затишшя в Україні просякло особливо гострим роздратуванням 
проти польсько-шляхетського панування. Значний матеріал надала маса 
виписників, позбавлених козацьких прав, що особливо діткливо відчувала 
на собі тиск польських порядків. Бешкетування й утиски розквартированих 
в Україні польських жовнірів давали завж ди нову і щедру поживу цьому 
роздратуванню. Релігійні утиски дали клич, що об’єднав у боротьбі проти 
польських порядків усіх невдоволених ними, без різниці станових та еконо
мічних інтересів, в ім’я інтересів національних1. А  поштовх до руху з ’явився 
із середовища реєстрового козацтва, роздратованого утисками з боку поля
ків-начальників. Типовим зразком цих утисків, цього приниження козацтва, 
була справа Богдана Хмельницького, що змусила його відкрито виступити 
проти встановлених в Україні порядків і, пов’язавш и свою особисту долю 
з  долею інших скривджених цими порядками, шукати відгуку у всіх при
гнічених польсько-шляхетським режимом.

Богдан Х мельницький походив із дрібнопоміщицької (але, мабуть, 
не шляхетської) чигиринської сім’ї; він здобув для свого часу досить добру 
освіту, здавна служив у козацькому війську і досягнув у ньому видатного 
значення. П одальш а діяльність виявляє в ньому досвідченого і вмілого 
вояка та людину взагалі дуже талановиту, але імпульсивну, без великої

1 Про православних єпископів говорили, що вони посилали військові запаси Хмель
ницькому під час повстання; ці чутки в будь-якому разі дають уявлення про солідарність 
настільки різних суспільних елементів на ґрунті релігійно-національних інтересів.
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витримки й наполегливості. О бдарований полководець, геніальний, м ож 
на сказати, адміністратор, умілий політик-дипломат, він не здатний був 
до створення і послідовного проведення планів, які йшли далеко в майбутнє, 
тим більше, що й сам він не піднімався над рівнем^ політичних та суспіль
них поглядів середовищ а, яке його виростило. Й ого діяльність до по
встання відома нам дуже мало. У 1636 р. ми бачимо його серед депутатів 
до короля від реєстрових, серед учасників повстання 1637 р. зустрічаємо 
його на посаді військового писаря, себто правителя військової канцелярії, 
а за  організації 1638 р., коли всі вищі пости в козацькому війську зайняли 
поляки, він отримав посаду чигиринського сотника — вищу посаду з  д о 
ступних для козака за новозаведених порядків. Але, незважаючи на заслуги 
та значення Х мельницького, коли в нього відбулося зіткнення з  місцевою 
польською адміністрацією, він був підданий цілий низці тяж ких моральних 
кривд і матеріальних втрат: у нього відібрали батьківський маєток, сина 
його забили на смерть канчуками при наїзді на його дім, влаштованому 
його недругом підстаростою, сам він був заарештований і життя його було 
в небезпеці. Кінець кінцем, випущений з-п ід  арешту, він утік наприкінці 
1647 р. у запорозькі прихистки й почав підбурювати виписників та свавіль
них козаків, що поневірялися там, до повстання проти порядків, створених 
реформою 1638 р.

Й ого слова знайшли на Запорож ж і співчутливий відгук — невдово
лення існуючим порядком було сильним і всезагальним, а Х мельницький 
обнадіював, що сам король співчуває пригнобленому козацтву. Д ля успіху 
повстання він намагався заручитись, як і ціла низка його попередників, 
допомогою Криму, і йому справді вдалося те, що не вдавалося його по
передникам. Обставини склалися сприятливо для нього: кримський хан 
Іслам-Гірей розізлився на П ольщ у за неакуратну виплату «упоминків», 
у Криму лютував сильний голод, і татарам неодмінно була потрібна війна 
і здобич. Х ан  обіцяв Хмельницькому допомогу і дійсно виконав обіцянку; 
щоправда, сам він не захотів узяти участь у війні, але доручив одному 
із сильніших мурз, Тугай-бею перекопському, допомагати Хмельницькому. 
Ц е  була дуже важлива гарантія успіху: завдяки допомозі татар, Х м ел ь
ницький зміг успішно витримати перші зіткнення з  польським військом 
і оволодіти театром повстання. О біцянка татар допомогти, безсумнівно, 
із самого початку вплинула і на рішучість до повстання серед низового 
козацтва, до якого приєдналася також залога, розташована на Запорож ж і, 
що складалася з  реєстрових.

Тим часом звістки про приготування до війни викликали потужні з а 
ворушення в Україні — хоч як була вона, здавалося, міцно пригнічена.
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Ш ляхта вимагала допомоги від коронних гетьманів, закликала їх до репресій 
проти повстання, що готувалося. Король у своїх листах радив гетьманам 
не доводити до війни, пустити козаків «на море», щоб їхня енергія зн а 
йшла вихід у поході на Туреччину. Великий гетьман М иколай Потоцький 
вживав застережних заходів — відбирав зброю в українського населення, 
розставляв реєстрових козаків по південній межі української осілості 
й одночасно листувався із Хмельницьким, закликаючи його до покори. 
Всупереч пізнішим анекдотам про самовпевненість Потоцького, який, мов
ляв, взагалі не надавав значення повстанню, — він дуже серйозно дивився 
на справу, не поділяючи оптимістичного настрою короля. Вимоги, висунуті 
Хмельницьким, — скасування ординації 1638 р. й виведення з  України 
польського війська — були визнані ним неможливими, обурливими, і війна 
стала неминучою.

У середині квітня 1648 р. обидва гетьмани — великий (П отоцький) 
і польний (Калиновський) рушили з  усіма силами на Хмельницького. Уперед 
було послано сина М иколая Потоцького Стефана із загоном польського 
війська та реєстрових козаків під проводом свого комісара Ш емберга; інший 
загін козаків з  польським військом було посаджено у човни й послано по Д н і
пру. Але реєстрові козаки не забарилися перейти на бік Хмельницького, що зі 
своєї сторони вирушив назустріч Потоцькому. Спочатку збунтувалися вони 
в загоні, що плив по Дніпру, біля урочища К ам ’яний замок, а потім у загоні 
Потоцького й Ш емберга. П риєдналися до Хмельницького й навербовані 
з  українського населення драгуни1. Залиш ені ними Потоцький і Ш емберг 
захищалися деякий час у своєму укріпленому таборі на річці Ж овті Води 
від війська Хмельницького, що оточило їх, потім намагалися відступити, 
але тут їхній загін було затиснуто й цілковито знищено в урочищі Княжий 
Байрак. Стефана Потоцького узято в полон, Ш емберга вбито. Покінчивши 
з  передовим загоном, Хмельницький рушив проти головної польської ар
мії. Гетьмани відчули небезпеку, хоча звістки від передового загону до них 
і не доходили, і заздалегідь почали відступ, руйнуючи міста й містечка, «щоб 
не дісталися ворогам». Але під Корсунем наздогнав їх Хмельницький з  тата
рами; відступаючи, польська армія потрапила до влаштованих козаками на її 
шляху ровів та засік і була повністю знищена 16 (2 6  травня); Потоцький 
і Калиновський потрапили в полон, й їх віддали татарам.

w ,  184 Ц е  5у Ла подія сенсаційна, у польсько-козацьких відносинах не
бувала. Тоді як недоброзичливці П отоцького та його партії вправлялися 
у звинуваченнях його у розпусті й пияцтві, якими він згубив кампанію,

1 Natione Roxolani, ritu Graeci, habitu Germani, як описує їх сучасник, — народності 
української, віри грецької, а в обмундируванні німецькому.
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а дрібна шляхта, що не зносила його та йому подібних за магнатську пиху, 
насміхалася над трагічним поворотом його долі, українське населення трі
умфувало з  приводу небувалої поразки польського режиму:

Котории пришли Хмельницкого оба поймали,
Леч сами в неволю б^суранскую впали:
Поихали бучно до Криму ридвани —
З  сов^тникам обои полские остали,
О бы  худобу свою полатали.
Х о т іл и  Ляхи з  козаков славу мати,
А ж  Бог дал тому, хто ся вм'кет смиряти:
Той вознес нын'Ь смиренных Руснаков,
А  гордых з  престола низложи Поляков,
Богатых тщих отпусти до Криму,
Х от ів ш и х  Русси наклонить до Риму.1 ІѴ’184

Корсунська битва залишила беззахисним польсько-шляхетський режим 
України, — військо було знищене, ватажки опинились у полоні. Повстання 
безперешкодно охопило правий берег Дніпра та Задніпров’я, значно коло
нізоване протягом попереднього десятиліття. Гурти повсталих селян, під про
водом виписників, жорстоко розправлялись із шляхтою, жидами-орендарями 
та з  усіма причетними до ненависного режиму й приєднувалися до козацького 
війська. Вціліла шляхта рятувалася втечею. Ієремія Вишневецький, най
крупніший магнат Лівобережної України, — нащадок давнього волинського 
роду, що зрадив свою народність, — організував сильний загін і з  енергією 
та нещадністю, які прославили його у польських колах, намагався терором при
душити повстання, але не був у змозі впоратися з  масою повсталого селянства 
і ледве встиг пробратись з-за  Дніпра у київське Полісся, а звідти — на Волинь. 
З а  якийсь місяць уся Східна Україна — воєводства Київське, Чернігівське 
та Брацлавське — була повністю охоплена повстанням і перебувала під владою 
Хмельницького, про якого ходили чутки, що він замислює утворити нову 
державу, українську монархію, прийняти титул великого князя, і т. ін.

Та про такі плани Хмельницькому тоді зовсім ще й не снилось. М и зн а
ємо, які умови ставив він П отоцькому перед повстанням; тільки відмова 
П отоцького призвела його до війни. Розгром  польських військ міг так само 
радувати Хмельницького, як і турбувати: це був удар надто сильний по
рівняно з його безпосередньою метою — натиснути на польський уряд для 
відміни ординації 1638 р. Він міг роздратувати польський уряд і ускладнити 
вирішення питання, і Хмельницький головним чином був стурбований тим, 1

1 Із літопису Гр. Грабянки — зразок літературної творчості епохи ('Ь треба читати як і).
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щоб пом’якшити враження від такого рішучого виступу. Зупинивш ись та 
бором під Білою Церквою  після Корсунської битви, він пише звідси листи 
до впливових у П ольщ і осіб, виправдовуючи своє повстання і прохаючи 
для козаків захисту від утисків. У петиції, надісланій уряду від козацького 
війська, козаки просять збільшення реєстру до 12 тис., сплати затрим а
ного жалування і відміни постанов 1638 р. щодо заміщення вищих посад 
у козацькому війську поляками. Я к  бачимо, побажання дуже скромні; тим 
більше, що збільшення реєстру до 12 тис. проектував сам король у своїх 
планах війни з Туреччиною, і це, мабуть, послужило підставою для такого 
побажання. А ле треба пам’ятати, що піввікова практика навчила козаків 
у зносинах зі шляхетським урядом, з  огляду на його непоступливість, з а 
довольнятися малим, принаймні на папері.

Н а  лихо, якраз у цей час (2 0  травня) помер король Владислав, якому 
дуже довіряли як сам Хмельницький, так і загалом козаки. Ані тимчасовий 
уряд, ані сейм не мали в їхніх очах достатнього авторитету, і Хмельницький 
з  козаками не мали бажання вступати з  ними в переговори. Відчуваючи 
цю недостатність свого авторитету, тимчасовий уряд і сейм відкладали 
вирішення козацького питання до вибору короля, а тим часом, не одер
жуючи ніякої певної відповіді з  Варшави, Хмельницький, щоб запобігти 
розкладові козацьких сил, змушений був рухатись на захід, підтримуючи 
динаміку повстання.

IV, 186 j_ja лихо> ЯКр а з  у  цей час (2 0  травня) помер король Владислав, 
до якого мали велику довіру як сам Хмельницький, так і козаки взагалі. 
Н і тимчасовий уряд, ні сейм не мали в їхніх очах достатньо авторитету, 
й вирішення козацького питання відкладалося до виборів короля, а тим 
часом для перемовин із Хмельницьким було уповноважено воєводу А дама 
Киселя, давнього фахівця у козацьких справах (одного з  уже небагатьох 
сенаторів-українців), щоб домогтися припинення воєнних дій з  його боку, 
обіцяючи амністію та повернення давніх порядків. Хмельницький, охоче 
припинивши воєнні дії вже після перших звернень до нього Киселя, р о з
пустив військо, відступивши «на звичайні місця», до Чигирина; але його 
відступ не перервав руху повстання, яке зі стихійною силою розвивалося 
й надалі, посуваючись усе далі на захід. Героєм його на цьому західному 
пограниччі був славетний Кривоніс, оспіваний у народній пісні-марші під 
ім’ям Перебийноса:

Гей, не дивуйте, добрії люде,
Щ о  на Вкраїні повстало:
Щ о за Дашевим, під Сорокою,
М ножество Ляхів пропало!
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Перебийніс водить не много,
Сімсот козаків з  собою,
Рубає мечем голову з  плечей,
А  решту топить водою.

О й чи бач, Ляше, — ще по Случ наше,
П о Костяную могилу,
Як не схотіли, забунтовали 
Та й утеряли Вкраїну.

Іеремія Вишневецький, що прибув у своїй подорожі з -за  Дніпра на цей 
театр повстання (на києво-брацлавському пограниччі), ще більше підлив олії 
у вогонь, вступивши у криваву боротьбу з  повстанцями й своєю нелюдською 
розправою давши новий імпульс та виправдання кривавій енергії повстання. 
Х мельницький побачив себе змушеним вийти зі своєї пасивної ролі, щоб 
не дати змоги повстанню піти своїми шляхами повз нього. У  липні він ви
рушив на цей новий театр повстання, який пересунувся ще далі на захід, 
на волинсько-подільське пограниччя. З  місії Киселя нічого не вийшло — 
йому навіть не вдалося пробитись до Хмельницького серед завзятого бою

•• • »  I V  1 8 6народної війни. *
Коли польське військо, наново організоване й доручене одному з  най- 

нездарніших волинських магнатів — кн. Домініку Заславському, нащадкові 
О строзьких (також  українського походження), зі свого боку перейшли 
у наступ, відбулася нова катастрофа. 20  вересня польське військо напало 
на Хмельницького під Пилявцями (на південній Волині), але після першої 
ж  битви, досить невдалої для поляків, у польському таборі серед приго
тувань до відступу зчинилася паніка, і в безмежному переляку це доволі 
значне військо розбіглося куди очі бачили. П ольщ а знову опинилася без 
війська. Волинь і майже все П оділля потрапили під владу повстання. Рух 
скоро поширився і в Галичині; тут, у Західній Україні, — на Волині, Поділлі 
та в Галичині — повстання мало, втім, скороминущий успіх: не підтримане 
з  достатньою енергією козаками, воно не розвинуло значних сил і було при
душено шляхтою; під владою Хмельницького залишилась пізніше тільки 
Східна Україна — Київське, Брацлавське й Чернігівське воєводства.

Хмельницький за інерцією рухався на захід, підступив до Л ьвова і при
пинив його облогу, отримавши незначний відкуп; потім рушив до Зам остя 
й облогою останнього зайняв на кілька тижнів увагу свого війська в очікуван
ні закінчення безкоролів’я. Н ареш ті було обрано короля — Я на-К азим ира, 
брата Владислава, кандидатуру якого підтримував також і Хмельницький, 
хоча, як виявилося, гіршого вибору він не міг зробити: подібно до свого
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батька новий король був вороже налаштований до козацтва і до україн
ського елементу. Хмельницький, звичайно, цього передбачити не міг, і цей 
вибір давав йому вихід із становища, яке його самого дуже обтяжувало. 
Одержавш и від новообраного короля оповіщення про обрання, із проханням 
припинити повстання й очікувати вирішення козацького питання, про яке 
повідомлять йому королівські комісари, Хмельницький скористався цим 
приводом, щоб припинити похід і повернутися до Києва, куди мали прибути 
королівські посли для встановлення нових відносин.

Д о  сих пір рух, викликаний Хмельницьким, лише своїми розмірами 
й небувалим доти успіхом відрізнявся від попередніх козацьких рухів. Він 
виходив з  інтересів козацького стану і, хоч оперував селянськими масами, 
обертався все ще у рамках козацької станової програми, з  деяким тільки 
відтінком загальнонаціональних вимог, набутим нею вже з  часів С агай
дачного. М и бачили вимоги повсталих — вони не виходили за межі суто 
козацьких інтересів; пізніше Хмельницький приєднав до них ще вимогу 
скасування унії, та, власне, остаточною метою руху залишалася відміна 
утисків, запроваджених у 1638 р., і відновлення козацьких вольностей, 
так що Хмельницький поки що був лише безпосереднім наступником С а 
гайдачного, Дорош енка, Тараса Ф едоровича та ін. Т ільки в Києві, після 
повернення з  переможної кампанії, він відчув різницю у становищі. Н ого 
підхопила хвиля небаченого народного піднесення, і під впливом останнього 
відбувається злам у поглядах Хмельницького, а разом з  тим входить у новий 
фазис і весь визвольний рух.

Хмельницького у Києві зустріли не як звичайного козацького ватажка, 
а як національного героя. «Увесь Київ» віддавав йому шану набагато більшу, 
ніж будь-якому воєводі, з  гіркотою відзначає свідок-шляхтич. Депутації 
від київських шкіл вітали його як «українського М ойсея», визволителя 
від «лядської неволі», посланого Богом і на знак того названого Богда
ном. Вище духівництво, на чолі з  тодішнім гостем К иєва ієрусалимським 
патріархом, зустріло його виявами глибокої поваги як провіденційного 
рятівника православ’я. І ось серед цього загального ентузіазму, під впли
вом бесід з  вищими представниками інтелігенції тодішнього культурного 
центру України, думки Хмельницького починають виходити за горизонт 
суто козацьких інтересів. Зв існо, на сцену виступало передусім релігійне 
питання — тодішній бойовий національний прапор. А ле на ньому думки 
Х мельницького не зупинились і, один раз вийшовши з атмосфери суто 
козацьких рухів, йшли набагато далі. П еред його очима поставав образ 
відродження українського народу, цілковито звільненого від польського 
панування і влаштованого на нових засадах, під охороною козацького
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війська. Він починав усвідомлювати можливість створення інших політич
них і суспільних відносин, ніж ті, які надавала політико-суспільна схема 
польської Речі Посполитої. Важко без хвилювання стежити за піднесенням 
політичної та суспільної думки у цієї обдарованої людини, що уособила су
часне їй українське суспільство, весь український народ, який несподівано 
вирвався з  одвічних пут політичного, економічного й національного гніту, 
котрі обплутали його, із захватом і тривогою споглядав на відкриті перед 
ним горизонти і вбачав у них можливість зовсім нових, неймовірних перед 
тим, суспільних і політичних відносин.

Коли в лютому 1649 р. прибули до Х мельницького королівські коміса
ри, щоб вручити йому знаки гетьманського достоїнства, вперше визнаного 
за  козацьким ватажком, і встановити нову козацьку ординацію, — замість 
запевнень у вірності й відданості королю й Речі Посполитій польській, які 
так щедро розсипав Хмельницький минулого року, вони почули від нього 
зовсім інші речі. Він не хотів уже укладати жодних договорів, заявляв про 
рішучість «вибити з лядської неволі весь український народ», спершись 
на селянство та для його охорони організувавши багатотисячне козацьке 
військо. Він називав себе главою Русі, «руським самодержцем», згадував 
про українську державу «аж по Л ьвів, Х олм  і Галич» і погрожував вигнати 
поляків за  Віслу. У  цих словах, що виривались у гетьмана у хвилини з а 
палу, звичайно, не можна шукати якогось цілком конкретного, остаточно 
обміркованого плану. Н ого й не було ще у Хмельницького. Він та його 
сподвижники постійно збивалися з  цих широких планів на стару козацьку 
програму, що обмежувалась інтересами козацтва та православної церкви. 
Та все ж  було тепер чітко видно бажання вийти з  рамок польсько-ш ляхет
ського режиму й козацьких ординацій і пошукати нових умов існування для 
всього українського народу.

Відмовившись від переговорів, Х мельницький діяльно готувався до ві
йни. У  Польщ і також відчули, що це буде боротьба не на життя, а на смерть. 
Сам  король рушив у похід. Та перевага сил і таланту була безперечно 
на боці Хмельницького. Театром війни виявилася знову південна Волинь. 
П ольські війська, що необережно вирушили проти нього, Х мельницький 
оточив під Збараж ем , у дуже невигідній для них позиції, і довів до краю, 
а коли на розпачливий поклик обложених рушив на виручку король на чолі 
шляхетського «посполитого рушення» (всезагального ополчення), він по
пав до рук Хмельницького. Останній стежив за пересуванням короля і, 
перерізавши йому шлях недалеко від Зб араж а, під Зборовом , поставив 
короля з  його армією у безвихідне становище. А ле в цей момент, коли 
Хмельницький готувався вже диктувати королю свої умови, всі його плани
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розбилися через зраду татар: полякам вдалося підкупити хана, що перебу
вав зі своєю ордою в таборі Хмельницького; останній опинився між двох 
вогнів і мусив піти на поступки. П ід  Зборовом , у середині серпня 1648 р., 
укладено було трактат між Х мельницьким і королем. Козацький реєстр 
установлювався у розмірі 40  тис., до нього могли бути вписані козаки, 
що проживали у коронних і поміщицьких маєтках воєводств Київського, 
Брацлавського та Чернігівського; на територію цих воєводств не можна 
було вводити польських військ, у них не могли жити ані жиди, ані єзуїти. 
Православна церква мала отримати сатисфакцію у своїх скаргах на уніатів 
на найближчому сеймі; православний митрополит отримував місце в сенаті; 
на всі посади у згаданих трьох воєводствах надалі мали призначатися лише 
православні.

Усе це було величезним тріумфом, якщо порівняти з початковими ви
могами Хмельницького, але повним фіаско — порівняно з  тими більш широ
кими планами, для здійснення яких він відновив війну. Я кщ о у Польщ і були 
обурені надмірністю поступок, зроблених Зборівським  трактатом козакам, 
то в Україні він викликав обурення проти Хмельницького як зрада мети 
повстання. Справді, трактат повертав усе до старої програми козацьких 
рухів: забезпечувалися права козацького стану, дуже ретельно застережені 
у трактаті, а також інтереси православної релігії, — і цілковито ігнорувалися 
інтереси селянства, яке мало повернутися до попередньої залежності від по
міщиків. Народні маси, що так дружно піднялися на поклик Хмельницького, 
відчули себе обдуреними і відвернулись від нього. М ож на сказати, що зі 
Зборівською  угодою Хмельниччина втрачає характер вільного народного 
руху, народної війни. Х оча народна маса бере участь і у подальших ві
йнах під впливом ворожнечі до поляків, під тиском обставин, іноді навіть 
під прямим примусом, але в ній немає вже колишнього піднесення, і під 
час наступних війн Хмельницького набуває розвитку масова колонізація 
українського населення, розчарованого невдачею повстання: маси народу 
рухаються на схід, поза сферою досяжності польського режиму, за москов
ську границю, до Слобідської України.

Х м ельницький деякий час робив можливе для виконання З б о р ів - 
ського трактату: склав реєстр, — який, утім, залишився тільки на папері, 
опублікував універсал проти «свавільних бунтівників» селян і т. д. Та дуже 
скоро він повинен був переконатись у неможливості виконати цей трактат 
у дійсності, себто відновити колишній польсько-шляхетський режим. Війна 
була неминуча, тим більше, що й з  польського боку не було щирого бажання 
встановити хоч якісь прийнятні стосунки. Але Хмельницький не наважував
ся спертись виключно на народні сили, тим більше, що зміна у настрої мас



2 1 6  НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

для нього не була таємницею, і тому шукав допомоги зовні. Він замислює 
дуже складну систему союзів проти Польщі: входить у безпосередні зносини 
з  Портою і, визнавши себе васалом султана, заручається звідти наказом для 
кримського хана — допомагати Хмельницькому проти Польщ і. Крім того, 
намагається втягнути у війну з  П ольщ ею  М оскву і водночас з  подібною 
ж  метою входить у зносини з  господарем М олдавії, з  енергійним володарем 
Трансільванії Ю рієм  Ракочі, а трохи згодом і зі Ш вецією .

О днак  Х м ельницьком у довелося розірвати відносини з  польським 
урядом раніше, ніж ці дипломатичні ходи надали йому реальне сприяння 
нових союзників. Війна відновилася вже у 1650 р. Єдиним союзником 
Хмельницький мав тільки хана, та й той допомагав йому неохоче, лише 
підкоряючись розпорядженням султана; у нього були інші плани: він з а 
мишляв війну з  М осквою  у союзі з  Польщ ею  та Хмельницьким і — знову 
зіпсував кампанію Хмельницькому.

Початок кампанії був дуже сприятливий для Хмельницького, ознамену
вавшись погромом під Вінницею гетьмана Калиновського, який необережно, 
без приготувань, вступив на козацьку територію. Хмельницький, що крок 
за кроком готувався до війни, збирався дати жорстокий урок Польщ і, але 
повільність хана, допомоги від якого він очікував, змусила його втратити 
зручний момент для війни. Коли хан нарешті з ’явився і Хмельницький, 
об’єднавшись із татарським військом, готувався до вирішальної битви з  поля
ками під Берестечком (на північній Волині), татари пішли від Хмельницького 
у критичний момент і на додачу хан захопив і самого Хмельницького, коли 
він прибув до татарського табору, щоб умовити хана взяти участь у битві. 
Залишившись без ватажка, козацьке військо почало відступати й було майже 
знищено при переправі через болото. Кампанія закінчилася Білоцерківським 
трактатом, що являв собою погіршену, обрізану копію Зборівського та, 
звісно, ще менше міг встановити міцні відносини, ніж останній.

Ц ього разу Хмельницький не міг, певна річ, мати ні хвилини ілюзій 
щодо можливості встановлення відносин на підставі цієї угоди, але воювати 
не наважувався через відсутність союзників та сильне послаблення й апатію 
народних мас. Він знову був змушений політиканствувати й лицемірити 
перед Польщ ею . Зн ову  складається реєстр, відбуваються екзекуції над 
непокірними селянами, що не мирилися з  поверненням в Україну шляхти 
та з  відновленням постоїв польських військ, і після кількох місяців такого 
нестерпного миру — знову починається війна. Воєнні дії відновилися влітку 
1652 р. Колишнє піднесення змінилося холодним озлобленням. О бидві 
сторони, втомлені безплідною боротьбою, напружували останні сили, праг
нучи добити противника. О днак ні та, ні інша сторона не насмілювалася
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зробити перший крок до вирішальної битви, і майже два місяці бездіяльно 
стояли обидві армії на Поділлі, аж  поки зрада татар (6  грудня 1653 р .) 
перервала ще раз кампанію. Ц ього разу, однак, Хмельницький не надавав 
уже значення такому повороту подій: його дипломатичні комбінації почи
нали приносити плоди. Саме в цей час, після тривалих вагань, наважилася 
втрутитись у його боротьбу з  Польщею М осква. П ро встановлення відносин 
з  Польщ ею  Хмельницький, з  огляду на це, більше не думав.

Хмельницький увійшов у зносини з  М осквою майже на самому початку 
свого повстання. Коли він наважився розпочати з  Польщ ею  боротьбу не на 
життя, а на смерть, він усіляко намагався втягнути у цю боротьбу і М оскву, 
спрямувавши останню на Польщу, і не шкодував для цього обіцянок і най- 
спокусливіших для московського уряду перспектив. Він пропонував визнати 
над собою верховну владу царя (як він уже визнав, з  тією ж  метою, владу 
султана), завоювати для нього Крим і т. ін. А ле московський уряд не на
важувався порушити свій мир із Польщ ею , вступивши в ризиковану війну, 
і відповідав на всі пропозиції Хмельницького нічого не вартими комплі
ментами. П роте обставини скоро змусили замислитись у М оскві. З  одного 
боку, польські політики виказували намір спрямувати козаків і татар проти 
М оскви, щоб відвернути їхні сили у цю сторону, і М осква мала всі під
стави побоюватися, що Хмельницький за  всього бажання, кінець кінцем, 
не буде в змозі ухилитись від цієї війни, втративши силу опору. З  іншого 
боку, невдачі, яких зазнавала П ольщ а в боротьбі з  козаками, збуджували 
у московських політиків бажання скористатися її складним становищем, 
щоб нагородити себе за  втрати, які вони мали в добу Смутного часу. П ід  
впливом цих міркувань московський уряд вирішив, кінець кінцем, вийти 
зі свого нейтрального становища, і скликаний з  цього питання земський 
собор цілком схвалив його наміри — прийняти Україну під свою протекцію 
й оголосити з цього приводу війну Польщ і. П ро  ухвалене рішення негайно 
сповістили з  М оскви Хмельницькому, а слідом за  цим в Україну було ви
слано надзвичайне посольство — привести населення України до присяги 
на вірність московському царю.

М и не знаємо, як уявляв собі Хмельницький свої відносини з  М осквою, 
але можна сильно сумніватися в тому, щоб він думав про створення якогось 
міцного і тісного з в ’язку. С ою з з М осквою , до якого він прагнув, був лише 
складовою частиною цілої системи союзів, яку він готував проти Польщ і. 
О скільки М осква уявляла собі цей союз не інакше, як у формі приєднання 
України до М осковської держави, то Хмельницький, намагаючись потрапи
ти їй у тон, висловлював готовність визнати над собою владу московського 
царя, обіцяв йому прибутки з  українських земель і заявляв про готовність
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надати московському урядові таку саму роль у внутрішніх відносинах 
України, яка раніше належала урядові польському. Н айближчою  метою 
Хмельницького було — втягти московський уряд у війну з Польщ ею , і для 
її досягнення він не вважав за  потрібне рахуватися з  обіцянками й зазирати 
в далеке майбутнє. А ле коли московський уряд врешті наважився на цей 
крок, Хмельницькому довелося вельми скоро переконатись, що він зробив 
дуже двозначний набуток для здійснення своїх планів.

Непорозуміння виникли одразу ж , коли конституційні звички україн
ського населення зіткнулися із самодержавними принципами М оскви. Коли 
козацька старшина складала, за бажанням московського уряду, присягу 
на вірність царю, вона заж адала, щоб царські посли також присягнули від 
імені царя у виконанні прийнятих ним на себе зобов’язань стосовно України. 
Н а  це надійшла відмова: посли заявили, що цар, як самодержець, не зв ’язує 
себе присягою стосовно своїх підданих. Ц я  заява спантеличила старшину, 
оскільки цілковито суперечила їхнім поняттям про державні (конституційні) 
відносини. Вони посилалися на приклад польських королів, що складали 
присягу при обранні, але, кінець кінцем, побачили себе змушеними від
мовитися від своєї вимоги. Щ оправда, це поки що була формальність, 
а формальностям у козацьких колах не звикли надавати значення, але вслід 
за цим почали виявлятися розбіжності вже цілком реальні.

Ж иття українського суспільства йшло попереду теорій. Ідея автоном
ної української держави, замкненої української території тільки починала 
формуватися в головах українських лідерів, але фактично вже кілька років 
Хмельницький був главою держави, що обіймала східноукраїнські землі 
та жила цілком самостійним життям. Ц і фактичні відносини Хмельницький 
і козацька старшина хотіли залишити в силі й під московською протекцією, 
хоча й не висували цієї вимоги цілком визначено (у  своїх переговорах 
з  М осквою  вони, втім, посилалися на приклади васальних володінь 
султана — М олдавію  та Валахію ). А ле московські політики вхопилися 
за  заяву Х мельницького, необережно ним зроблену в тому розумінні, 
що московський уряд має затвердити станові привілеї козацтва, шляхти 
й православного духівництва, а в усьому іншому може правити Україною, 
зайнявши місце польського уряду. З  огляду на це московський уряд не хотів 
давати ніяких гарантій автономії України. Н асамперед він розпорядився 
поставити в Києві сильну залогу, влаштувавши для неї окрему фортецю, 
ціле особливе містечко, й посадивши воєводу, який був безпосереднім пред
ставником московської влади в Україні. П отім  таких воєвод московський 
уряд мав намір ввести і в усі більш значні міста України, щоб передати 
їм адміністрацію та збір податків.
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Коли Хмельницький та козацька старшина усвідомили цю перспекти
ву, сподобатись їм вона ніяк не могла, але, дорожачи союзом з  М осквою 
й не бажаючи відразу ж  псувати свої стосунки з  нею, вони не наважились 
поставити питання руба. Коли, вслід за приведенням України до присяги 
царю, довелося з ’ясувати подальше становище України під московською 
протекцією, і московські посли спрямували українську старшину до цен
трального уряду1, Хмельницький зі старшиною у петиціях, запропонованих 
московському уряду (у  березні 1654 р .), не порушуючи питання по суті, 
хотіли обійти його та низкою застережень по можливості звести нанівець 
участь московського уряду у внутрішньому управлінні України. А ле в М о 
скві виявились дуже незговірливими стосовно цього пункту і, хоча й через 
московську обережність з  огляду на заяви козацької старшини відклали 
подальше здійснення своїх планів управління Україною, відповіли відмо
вою на всі побажання козацької старшини, які мали на меті обмежити роль 
М оскви у внутрішніх відносинах України.

Ц і березневі резолюції на петиції Хмельницького і старшини, під назвою 
«статей Богдана Хмельницького», відіграли вельми важливу роль, ставши 
основою устрою України протягом цілого століття. А ле така роль випала 
їм зовсім не по заслузі: петиції не містили в собі ніякої продуманої програми, 
укладалися нашвидку (про вельми істотні речі козацьким послам було ви
слано накази вже навздогін), багато що увійшло туди просто за  традицією 
з  договорів із польським урядом. Такий традиційний характер значною мірою 
мають пункти про козацьке військо, якому у цих петиціях присвячено голо
вну увагу, — усі ці подробиці про козацький реєстр, установлений у розмірі 
6 0  тис., про права козацьких родин, про утримання козацьких чинів і т. ін., 
питання зовсім другорядні порівняно з  тими, які дійсно висувало тепер 
життя: про загальнодержавну владу гетьмана, про автономію України і т. ін. 
Ц ієї останньої сфери торкаються лише небагато пунктів, які містять такі 
постанови: гетьмана обирає військо й лише повідомляє царському урядові 
про обрання; гетьман і військо можуть мати зносини з іншими державами 
і повідомляють царському урядові тільки те, що якнайближче його стосу
ється. Висловлено було бажання, щоб московський уряд одержував певну 
данину з  України у круглій сумі, — в такому разі гетьман утримав би у своїх 
руках управління країною і не було б потреби у московських воєводах (цей 
пункт, утім, був поставлений дуже невиразно, так що р оз’яснюється лише 
усними петиціями козацьких послів, крім того, обставлений був різними з а 
стереженнями на випадок незгоди московського уряду і справді не знайшов

1 Вони радили з ’явитись у Москву самому Хмельницькому, але той ухилився під 
приводом загрози війни з поляками.
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у нього підтримки). Крім того, є декілька пунктів, що торкаються окремих 
станів, — про збереження прав станів світських і духовного, про збереження 
за шляхтою, яка складе присягу царю, всіх переваг і станових інституцій, 
які існували за  польського врядування, про збереження у містах виборного 
врядування. Безперечно, у нас би склалося дуже несприятливе поняття про 
рівень політичного розвитку козацьких правлячих кіл, якби ми хотіли шукати 
в цих петиціях повного уявлення про їхні політичні прагнення. А ле петиції 
не договорювали до кінця дуже багато чого, щоб не псувати відносин, які 
лише налагоджувалися.

Та завдяки цим недомовкам з  обох сторін між Україною й М осквою 
цими березневими статтями 1654 р. встановлювалися досить невизначені 
взаємини. У  деяких відношеннях за гетьманом визнавалися права верховної 
суверенної влади (напр., право зносин з  іноземними державами); фактично 
за ним було залишено функції загальнодержавного управління1. Але москов
ський уряд принципово залишав за собою право безпосереднього управління 
і справді здійснював ті акти, що входили у цю сферу. І при цьому, всупереч 
прагненням козацької старшини до розширення і зміцнення української авто
номії, він мав на увазі саме розширювати з  часом свою безпосередню участь 
у внутрішніх відносинах України, перетворюючи її поступово на звичайну 
провінцію М осковської держави.

Сам Хмельницький дуже швидко відчув тягар своєї залежності від 
М оскви. Ц ей вправний гравець-дипломат, отримавши карту, якої так довго 
бажав, несподівано помітив, що вона зовсім сплутала йому гру. Ц им  по
яснюється загадкова, на перший погляд, поведінка Хмельницького після 
здійснення союзу з  М осквою. Зам ість того, щоб з новими силами, з  допо
могою М оскви, рішуче вдарити на Польщу, він уникає війни, ухиляється 
від походів, проектованих московським урядом, або поводиться в них 
двозначно.

Театром війни стала Білорусь, якою московський уряд задумав тепер 
оволодіти. В окупації Білорусі брав участь і козацький корпус, висланий 
Х мельницьким на вимогу московського уряду. Н а  цьому ґрунті виник 
дипломатичний конфлікт, не залагоджений, а насильницьки розв’язаний 
після смерті Хмельницького: зайняті ним по сусідству з  Україною білоруські 
землі козацьке військо хотіло залишити у своєму володінні, а московський 
уряд із цим не погоджувався. Одночасно з  окупацією Білорусі він д о 
ручив Хмельницькому розпочати воєнні дії також  в Україні та з ’єднатися

1 Спираючись на ці ознаки, покійний професор Сергієвич, який аналізував ці відно
сини, визначає Україну як державу, пов’язану з Росією лише особистою унією (див. його 
«Лекции и исследования по древней истории русского права», вид. 1903, стор. 106—107).
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з  московською армією, що діяла в Білорусі, але Х мельницький цієї вимоги 
не виконав і був підданий докорам з  боку М оскви. Т ільки наступ поль
ського війська на Брацлавщину, взимку 1654 р., змусив його до відсічі, 
але, відбивши поляків (у  битві під Охматовом, на початку 1655 р .), він 
не скористався зручними обставинами і припинив воєнні дії. Влітку 1655 р. 
він рушив на Західну Україну, бо цього вимагав не лише московський уряд, 
а й новий союзник, шведський король, який почав війну з П ольщ ею  і ба
ж ав диверсії з  півдня. Хмельницький здійснив похід на Поділля, звідти 
в Галичину, але з  ним ішло його московське військо, і це паралізувало всю 
енергію: Хмельницький діяв надзвичайно мляво і, врешті, покинувши мос
ковське військо, повернувся назад. З  очільниками московського війська він 
відверто ворогував і під час облоги Л ьвова об’єднаними козацькими й мос
ковськими силами. Генеральний писар Виговський, людина, дуже близька 
до Хмельницького, радив львівським міщанам не здаватись на царське ім’я, 
а шведському королю Хмельницький пояснив, що царські воєводи хочуть 
займати міста на царське ім’я і ставити в них своїх воєвод, і це спонукало 
його припинити похід.

О дночасно з  таким несприятливим ставленням до воєнних та завойов
ницьких планів М оскви Хмельницький діяльно продовжував свої дипло
матичні зносини, шукаючи нових союзників, нових політичних комбінацій, 
на яких він міг би спертися і проти Польщ і, і проти М оскви. Він відновлює 
свій союз із Туреччиною (1655), потім з  Кримом; наприкінці 1656 р. укла
дає союз із Ю рієм  Ракочі і ще важливіший для нього союз із Ш вецією .

З а  своїми значними силами і престижем та великою географічною від
даленістю, що виключала будь-які територіальні зазіхання, Ш веція для 
України була союзником надзвичайно цінним, і оскільки ще у 1620-х рр. 
вона сама шукала зближ ення з  козацтвом у своїх тодішніх військових 
планах, звернених проти польсько-австрійського союзу, то Х мельницький 
усіма заходами намагався привести до такого зближення тепер. А ле уряд 
королеви Христини не бажав розриву з  Польщ ею , і лише новий король 
К арл X  у 1655 р. наважується відновити війну з  Польщею . У з в ’язку з  цим 
він вступає у зносини з  Хмельницьким, запрошуючи його до спільних 
дій проти П ольщ і й водночас — усіляко радячи розірвати нові відносини, 
зав ’язані з  М осквою , конфлікт із якою для Ш веції також  був неминучий. 
К арл обіцяв Україні зі свого боку сприяння проти М оскви та Польщ і, 
допомогу для досягнення повної політичної незалежності, самостійнос
ті української держави і посилено застерігав від московської протекції, 
доводячи, що «московити не потерплять у себе вільного народу» і рано 
чи пізно скасують українські вольності, замінивши вільний український
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устрій деспотичними московськими відносинами. Х м ельницький дуж е 
високо цінував цей новий союз і перспективи, які він відкривав, і якщо 
спочатку намагається повести справу так, щоби союз його зі Ш вецією  
не порушував щойно укладеного союзу з  М осквою , і просить шведського 
короля уникати розриву з  останньою, аби не поставити Україну у складне 
становище між воюючими союзниками, то пізніше, стоячи перед дилемою 
вибору між М осквою  та Ш вецією , він рішуче обирає останню. Н езалеж но 
від малопривабливих перспектив, які відкривались у внутрішніх відносинах 
України у з в ’язку з  московською політикою й підтверджували зловісні про
роцтва шведського короля, зовнішня політика М оскви також ішла врозріз 
з  бажаннями України, зовсім не рахуючись із ними. П оляки подали надію 
цареві Олексію , що його буде обрано польським королем, і, сподіваючись 
на здійснення особистої унії, московський уряд починає щадити Польщу, 
укладає з  нею перемир’я і в союзі з  польським урядом починає війну проти 
Ш веції. Від Хмельницького вимагає, щоб він теж  припинив воєнні дії проти 
Польщ і й розірвав свої відносини зі Ш вецією . Такий різкий і несподіваний 
поворот, здійснений без усякого попереднього погодження з  українськими 
колами, без їхнього відома і участі, викликав обурення в Україні. О собливо 
підозрілим і недоречним видалося те, що козацькі депутати, послані для 
участі у московсько-польських переговорах, не були до них допущені на на
полягання поляків. Хмельницький заявив, що ні в якому разі не розірве 
союзу зі Ш вецією , цінуючи її давні й щирі стосунки з  Україною, і дуже 
різко відгукувався про двоєдушну позицію М оскви.

П роти союзу М оскви й П ольщ і склався, таким чином, союз України, 
Ш веції і Трансільванії, метою якого було повне знищення П ольщ і та поділ 
її між союзниками. Переговори стосовно формального оборонного та на
ступального союзу України і Ш веції, що гарантував державну незалежність 
України, не були доведені до кінця за життя Хмельницького, але фактично 
він уже існував. Розрив з  М осквою був неминучий, і Хмельницький свідо
мо йшов йому назустріч. Заручивш ись новими союзниками, він, вочевидь, 
вирішив звільнитися від своєї залежності від М оскви і зайняти становище 
цілком самостійного володаря. Наполегливість, з  якою московський уряд, 
не звертаючи уваги на тиск гетьмана і старшини, прагнув до здійснення 
своєї централістичної політики в Україні, надзвичайно дратувала гетьмана 
й робила відносини нестерпними через цілком визначені прагнення останньої 
до повної автономії. Д уж е характерною для стану справ в Україні є грамота, 
дана Х мельницьким у цей час (у червні 1657 р .) шляхті Пінського повіту, 
що визнала над собою владу Хмельницького, а не московського уряду, 
що проводив окупацію Білорусі. Ц е  справжня конституційна хартія, яка
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свідчить, що Хмельницький у цей час вважав себе вже справжнім госпо
дарем України.

А ле серед цих планів, у критичний момент відносин з  М осквою , 
під враж енням  невдалої кампанії 1637 р ., зд ійсненої проти П ольщ і 
об’єднаними силами нового союзу, Х м ельницький помер несподівано від 
апоплексії 27 липня 1637 р., IV* 196що глибоко засмутило все українське 
суспільство. Т іло його з  найбільшими почестями було поховане в побу
дованій ним церкві-усипальниці у його маєтку Суботові, яка збереглася 
до нашого часу. Ц е  єдиний монументальний пам ’ятник славного гетьм а
на, — оспіваний Ш евченком:

Стоїть в селі Суботові 
Н а горі високій 
Домовина України —
Ш ирока, глибока.
О то церква Богданова:
Там-то він молився,
Щ об москаль добром і лихом 
З  козаком ділився.
М ир душі твоїй, Богдане, —
Н е так воно сталось —
Занапастив єси убогу 
Сироту Вкраїну! ІѴ’196

Д ля цих подій — мій етюд: Хмельницький і Хмельниччина, 2-е вид. 
Л ьвів, 1901. Найбільш повне зведення фактів, написане вельми захоплю
юче, але без висвітлення і з  доволі малою дозою критики — у давній праці 
Костомарова — «Богдан Хмельницький», І—III. З  інших праць: K ubala, 
«Szkice historyczne», І—II, статті Томашівського про рухи в Галичині і Тер- 
лецького про білоруську окупацію в X IX  і X X IV  т. «Записок Н аук. тов. 
ім. Ш евченка», Кордуби про дипломатичні відносини Хмельницького — там 
само, в т. L X X V III  і L X X X IV .

Грушевський М . Хмельницький і Хмельниччина. Історичний ескіз /  
М . Грушевський. — Л ьвів, 1901. — 63 с. — (Літературно-наукова бібліо
тека; Ч . 1).

Костомаров Н . Богдан Хмельницкий /  Соч. Н . Костомарова. — 2-е 
изд., доп. — Т . 1. — С П б .: Д . Кожанчиков, 1859. — С . 3 3 —230.

Kubala L. Szkice historyczne. Serya 1 / L. Kubala. -  Kraków: G. Gebethner; 
Warszawa: Gebethner i Wolff, 1896. -  337 s.
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Томашівський С . О бразок з  львівського життя в середині X V II  в. /  
С . Томашівський /  /  Записки  Наукового товариства імені Ш евченка. — 
Т . X IX . -  Л ьвів, 1897. -  Кн. V . -  С . 1 1 -1 4 .

Томашівський С . Н ародні рухи в Галицькій Руси 1648 р.: Вступні 
уваги; А . О гляд народних рухів у Галичині восени 1648 р.; Б . Спроби для 
угамування народних рухів; В. П ро  організацію і характер народних рухів; 
Г. Н аслідки війни 1648 р. для Галичини /  С . Томашівський / /  Записки  
Н аукового товариства імені Ш евченка. — Т . X X II I—X X IV . — Л ьвів, 
1898. -  Кн. III—IV . -  С . 1 -1 3 8 .

Терлецький О . Козаки на Білій Руси в 1634—1656 /  С . Терлецький / /  
Записки  Наукового товариства імені Ш евченка. — Т . X IV . — Л ьвів, 
1896. -  Кн. V I. -  С . 1 - 3 0 .

К ордуба М . Венецьке посольство до Х м ельницького (1650  р .)  /  
М . К ордуба /  /  З а п и ск и  Н аукового  товариства імені Ш евченка. — 
Т . X X V III . -  Л ьвів, 1907. -  Кн. IV . -  С . 5 1 - 8 9 .

Кордуба М . П роба австрійського посередництва між Хмельницьким 
і Польщ ею  /  М . Кордуба /  /  Записки  Н аукового товариства імені Ш е в 
ченка. -  Т . L X X X IV . -  Л ьвів, 1908. -  Кн. IV . -  С . 5 - 3 2 .

Lipiński W. Z Dziejów Ukrainy: księga pamiątkowa ku czci W. Antonowicza, 
P. Św ięcickiego, T. Rylskiego w ydana staraniem  J. Jurkiew icza, F. W olskiej, 
L. S iedleckiego W. L ipińskiego / pod redakcyą W. L ipińskiego. -  Kijów, 
1 9 1 2 .-6 6 9  s.

Грушевський M . В атмосфері лояльності (1 6 2 6 —1628) /  M . Грушев- 
ський / /  Історія України-Руси. — Т . V III: роки 1626—1638. — Київ; Львів: 
Д рукарня П . Барського, 1913. — С . 9 —60 .

Грушевський М . Н апруж ення і конфлікт /  М . Грушевський / /  Істо
рія України-Руси. — Т . V III: роки 1 6 2 6 —1638. — Київ; Л ьвів: Д рукарня 
П . Барського, 1913. — С . 61—138.

Грушевський М . Безкоролів’є і «заспокоєння православних» /  М . Гру
шевський / /  Історія України-Руси. — Т . V III: роки 1 6 2 6 —1638. — Київ; 
Л ьвів: Д рукарня П . Барського, 1913. — С . 139—197.

Грушевський М . Козацькі справи 1632—1637 рр. /  М . Грушевський / /  
Історія України-Руси. — Т . V III: роки 1 6 2 6 —1638. — Київ; Л ьвів: Д р у 
карня П . Барського, 1913. — С . 198—256.

Грушевський М . Війни 1637—1638 рр. /  М . Грушевський / /  Історія 
України-Руси. — Т . V III: роки 1 6 2 6 —1638. — Київ; Л ьвів: Д рукарня 
П . Барського, 1913. -  С . 2 5 7 -5 1 4 .
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XVII. УСТРІЙ і в ід н о с и н и ,
СТВОРЕНІ ХМЕЛЬНИЧЧИНОЮ

Х мельницький залишив своїм сподвижникам та наступникам дуже 
мудрований спадок. Уже саме управління таким слабко організованим 
механізмом, яким була тодішня Україна, вимагало дуже великих талантів. 
Я кщ о, з  одного боку, можна дивуватись організаційному генієві народу, 
який експромтом створив складну організацію величезної країни і надав 
їй руху, то, з  іншого боку, потрібні були видатні обдаровання для того, щоб 
керувати нею. Н і в чому, можливо, не виявився так виразно видатний ад 
міністративний талант Хмельницького, як у тому, що він ці малокультурні, 
не дисципліновані народні маси, які вирвалися з  рамок одного суспільного 
й державного устрою та створювали, керуючись лише неясним інстинктом, 
нові форми суспільності й державних відносин, — умів тримати в певно
му ладу, координувати їх, управляти ними, притому — у дуже складних 
і скрутних зовнішніх умовах і за глибокого роздвоєння всередині самого 
національного організму України.

Зовнішні політичні відносини містили в собі величезні труднощі. Х м ель
ницький залишив не розв’язаним вузол, яким він пов’язав так квапливо 
Україну з  М осквою , — конфлікт зовнішньої політики і ще серйозніший 
конфлікт на ґрунті державних відносин. Політичний кругозір козацької 
старшини швидко розширювався, день у день вона зростала політично, 
і в головах сподвижників Х мельницького початкові невиразні уявлення 
вимальовувались усе чіткіше, складаючись в ідею автономної держави, ви
словлену вже досить виразно через рік у Гадяцькому трактаті з  Польщ ею . 
У цій державі, що обіймала всю етнографічну територію України й була 
організована на конституційних виборних засадах, гетьман був володарем — 
главою всестанової державної організації, головою всього народу, а не лише 
козацького війська. Відносини цієї автономної держави з  московським 
урядом, московським царем, могли бути тільки відносинами васальності, 
визнання верховенства, протекторату. М осковський же уряд хотів ско
ристатися смертю Хмельницького, щоб ввести в Україні своє управління, 
поставивши тут своїх воєвод і фінансових агентів, обмежити владу гетьмана 
сферою козацького війська і підпорядкувати московському патріарху укра
їнську церкву, доти цілком автономну, що визнавала над собою лише цілком 
номінальне верховенство константинопольського патріарха. Весь устрій 
українського управління з  його принципами вільного обрання, суверенності 
народу і відповідальності перед ним суперечив строго монархічному устрою 
М осковської держави з  його нещадною централізацією, і тому з точки зору
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московської бюрократії дійсно підлягав перебудові й скасуванню, як і з а 
стерігав Хмельницького шведський король.

Стикаючись із такими прагненнями московської політики, українські 
автономісти, від Виговського до М азепи, почергово намагалися спертися 
на ті самі політичні сили, в яких шукав опертя вже Хмельницький: на Т у
реччину та Крим, Польщу, Ш вецію . У союзі з  ними носії ідеї української 
автономії намагалися скинути з себе залежність від М оскви та забезпечити 
автономію України. А ле у М оскви виявилась мертва хватка. Так нерішуче 
прийнявши протекцію над Україною, вона потім, коли приєднання України 
стало доконаним фактом, трималась за неї затято. Переконавшись, що всієї 
України вона втримати не в змозі, М осква відмовилась від земель на захід 
від Д ніпра (правобережних), залишивши їх П ольщ і, що викликало вели
чезне обурення українських патріотів, які нарікали на цей поділ української 
і вужче — козацької території, тим більше, що цей важливий крок москов
ський уряд зробив без їхньої участі та відома. З а т е  Л івобережної України 
(на схід від Д ніпра) та К иєва з  околицями М осква не випускає з  рук і при 
цьому настирливо й неухильно, ні перед чим не зупиняючись і нічим не со
ромлячись, проводить політику обмеження української автономії, утисків 
самоврядування, а з  огляду на опір козацької старшини, щоб підірвати 
її силу й опозицію, користується внутрішнім роздвоєнням, антагонізмом 
старшини і народних мас.

Д ля розуміння цього політичного процесу нам треба ознайомитися тут, 
хоча б у загальних рисах, з  новим устроєм України, що формувався у цей 
час, та з  її суспільними відносинами, бо це дає нам ключ до розуміння ба
гато чого у подіях тієї доби. М и тільки повинні пам’ятати, що маємо справу 
з  відносинами, які ще цілком не визначились, формами, котрі ще багато 
в чому не затвердилися й пізніше недорозвинулись до повної визначеності 
внаслідок несприятливих обставин.

Почнемо з  організації України. Засадам и її послужив давній устрій ко
зацького війська, вироблений протягом X V I —X V II ст., тільки в більшому 
масштабі, наданому йому Хмельниччиною.

М и знаємо, що до козацького війська, козацького «присуду» здавна 
залічували себе значні маси селянського й міщанського населення, і тільки 
репресії та обмеження польського уряду стримували їхнє зростання. Тепер 
ці обмеження зникли; цифри реєстру залишалися на папері. П отреба у вій
ськових силах змушувала, навпаки, всіляко сприяти збільшенню кількості 
козаків, заліченню до козацького звання, й кожен, хто мав кошти для 
спорядження у похід і віддавав перевагу вільному станові козака, безпере
шкодно «писався в козаки».
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Одночасно з  таким розширенням меж козацтва козацький устрій пере
творюється на адміністрацію більш загального характеру. Затяж ний  кон
флікт з  польським урядом тримає країну у воєнному стані протягом низки 
років, і цей тимчасовий стан починає перетворюватись у норму. Очільник 
козацького війська — гетьман зі своїм штабом, який представляв тимчасо
вий уряд краю, перетворюється на уряд постійний і займає місце зниклої 
польської адміністрації.

Н ого штаб, що носить назву «генеральної старшини»: генеральний 
обозний, генеральний суддя, генеральний осавул, генеральний писар, які 
носять титули «генеральних» для розрізнення з  такими ж  «полковими» 
чинами, котрі є в кожному полку і складають штаб і раду полковника, — 
отримує характер ради міністрів при голові уряду. Край, який перебуває 
під гетьманським «регіментом», поділяється на полки, і територія, з  якої 
комплектується даний полк, повністю переходить під владу полковника, 
що є не лише очільником свого полку як військового контингенту, а й пра
вителем приписаної до нього території, займаючи місце польських старост. 
Уже з  1630-х рр. ми зустрічаємося з  такими полковниками, пов’язаними 
з  певними територіями, де козацька старшина здійснювала свої адміні
стративні й судові права над козацьким населенням, яке виключало себе 
з  підсудності будь-якій іншій адміністрації. Гніздяться вони головним чином 
у королівщинах, якими правляча шляхта у першу чергу поступалася козацтву 
(полки Чигиринський, Черкаський, Корсунський, Білоцерківський і т. д .), 
але охоплюють і приватні маєтки (бачимо у 1630-х рр. окремий полк Л у 
бенський, у маєтках Вишневецьких). П ісля того як повстання скасувало 
коронні староства й магнатські латифундії, козацькі власті могли закріпити 
за  собою не лише всю повноту влади стосовно козачого населення, а й по
ширити її на інші стани за  рахунок зниклої старостинської та домініальної 
влади. Військовій владі підпорядковується і селянське, не служиле населення 
та значною мірою також  міщанське, взагалі надзвичайно багаточисельне, 
оскільки маса громад, цілком позбавлених будь-яких ознак торговельно- 
промислових поселень, звуться «городами», містами. У принципі ці міста 
й містечка мали користуватися самоврядуванням за типом німецького права; 
але військові повноваження полковника та полкової старшини на практиці 
призводять не лише до цілковитого підпорядкування містечок зі спрощ е
ною, «ратушною» організацією, а й до вельми відчутної залежності більш 
значних міст з  повною системою «магістратів німецького права».

У зв ’язку з  воєнними й політичними обставинами, склад цієї покозаченої 
території мінявся; загалом вона охоплювала території колишніх воєводств 
Київського, Брацлавського й Чернігівського (Зах ідна Україна залишилась
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у status quo, у володінні П ольщ і). У  з в ’язку з  тими самими обставинами, 
мінялися кількість полків, їхні назви й території. У реєстрі 1 6 4 9 —1650 рр. 
бачимо 16 полків: на правому березі Д ніпра — Чигиринський, Черкаський, 
Канівський, Корсунський, Білоцерківський, Уманський, Брацлавський, 
Кальницький і Київський, на лівому — Переяславський, К ропив’янський, 
М иргородський, Полтавський, Прилуцький, Ніжинський і Чернігівський, 
її, 273-274 П ідрозділами полків були сотні, на чолі яких стояли сотники з  тими 
ж  військово-адміністративними компетенціями. М іста й містечка, втім, ко
ристувалися самоврядуванням на взірець німецького права і лиш опосеред
ковано залежали від козацької адміністрації, яка стосовно них зайняла місце 
польських старост, державців та поміщиків. и> 273-274 С клад полків та їхня 
чисельність були дуже неоднакові; навіть у згаданому реєстрі кількість со
тень у полках коливається від 7-ми до 20-ти , а козацькі контингенти — від 
тисячі до трьох з  лишком тисяч; насправді ж  коливання були ще значніші.

Інститут полкової влади становить головну основу нового устрою, 
і з  плином часу її повнота мала тенденцію посилюватись і зміцню ватися, 
з  одного боку, набуваючи дедалі більшої визначеності й самодостатності 
щодо влади гетьманської, з  іншого боку — поступово поборюючи елементи 
народовладдя у внутрішніх відносинах полку. П оступово вона набуває 
самовладного і безвідповідального характеру стосовно членів полку, що їм 
спершу належ ав і вибір полковника (який, однак, постійно конкурував 
з  гетьм анським  при зн ачен н ям ), і виріш ення найваж ливіш их питань 
полкового ж иття. З  іншого боку, влада полковника надзвичайно поси
лю ється також  у взаєминах з його найближчими помічниками: полковою 
старшиною і сотниками, начальниками дрібніших округ, на які ділилися 
полки; у послабленому, «мініатюрному» вигляді вони відображали в собі 
владу полковника.

Взагалі принцип одноособової влади, воєнної диктатури, що створю
вався небезпечними, критичними умовами життя краю, постійно боровся 
з  принципом козацького народовладдя. П ринципи виборності й коле
гіальності козацьких чинів, широкої участі у їхньому врядуванні мас, які 
могли щохвилини заж адати від них звіту, замінити й суворо з  них спита
ти, — республіканські принципи, вироблені у козацьких колах тривалим 
життям козацької республіки, були, в теорії, повністю перенесені на нове 
військово-народне управління. У  принципі їх мали дотримуватися в усій 
повноті. Гетьман обирається вільним вибором військової «ради» — козаць
кого зібрання, що не знало, як і його прототип — давньоруське віче, ніяких 
спеціальних норм представництва. У  раді брали участь усі козаки, хто на неї 
прийшов, голосуючи кожний за  себе. Х оча пізніше зверталася увага на те,
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щоби, для правомочності рішення ради, в ній брали участь представники 
всіх полків (відсутність цієї умови давала привід не визнавати рішення 
ради тим полкам, козаки яких не брали в ній участі), однак жодних норм 
пропорційного представництва, обрання депутата чи представницьких по
вноважень не існувало ні тоді, ні пізніше. Ц ій же військовій раді належало 
й вирішення найважливіших питань політичного життя. У  принципі їй під
лягали, власне, всі важливі питання поточного управління, війни й миру. 
А ле відтоді як козацтво стало такою величезною масою, розсіяною на такій 
величезній території, військова рада стала механізмом незграбним; функціо
нування її ускладнювалося різними формальностями, які ніколи не отримали 
цілком визначеного розв’язання. Тому обговорення та вирішення питань 
поточного управління й політики фактично переносились у раду старшини, 
а за військовою радою залишились найбільш кардинальні питання: обрання 
чи зміщення гетьмана, встановлення відносин із суверенною державою — 
визнання її верховенства, санкція форм залежності від неї. Реш та відійшла 
до ради старшини, що, кінець кінцем, відтіснила й позбавила будь-якого 
значення військову раду.

Р ад а  старшини мала своїм ядром раду генеральної старшини, себто 
найближчий штаб і раду міністрів гетьмана. Крім того, сюди входили 
полковники та «значні» особи, які, хоч і не займали посад генеральних 
чи полковницьких, але за  своїм впливом у війську, за  своїми заслугами, 
з в ’язками тощо посідали помітне становище в ньому (те, що позначається 
пізніше виробленим терміном: «значний військовий товариш »). Б ільш  
чи менш повний склад цієї ради, яка збиралася на запрошення гетьмана 
або із власної ініціативи, залеж ав від більшої чи меншої важливості питань, 
поставлених на обговорення, і від тих обставин, в яких відбувалася нарада. 
Сфера впливу і значення ради залежали від становища, що його посідав 
гетьман, і від ступеня залежності чи незалежності від нього старшини. 
У  теорії старшина та її рада були незалежні від гетьмана: старшину, як і 
гетьмана, мало обирати військо. К озаки сотні мали обирати свого сотника, 
козаки полку — свого полковника, полковники та решта старшини мали 
обирати генеральну старшину. Таким чином, рада старшини, як і гетьман, 
мала слугувати органом суверенної волі народу-війська, складаючись з  його 
обранців і представників, органом лише більш стійким, ніж гетьман. Тим- 
часом як останній міг бути змінений будь-якої хвилини рішенням військової 
ради, — зміна складу старшини потребувала процесу складнішого й три
валішого. Таким чином, влада старшини була корективом можливої неста
лості гетьманської влади, так само, як і випадковості й мінливості рішень 
військової ради, і мала надавати політиці народу-війська більшої сталості.
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З  цієї точки зору перенесення зі сфери відання військової ради до ради 
старшини питань поточного управління й поточної політики не порушувало 
б різко інтересів народовладдя. А ле річ у тому, що практика вже далеко 
розійшлася з  теорією, з  принципами демократичного устрою козацького 
війська, і в дійсності конкуренція військової ради з  радою старшини на
була характеру боротьби козацького демосу зі старшинською олігархією. 
Старшина, склавшись у яскраво виражений суспільний клас, з  певними 
становими, економічними та політичними прагненнями, відсуваючи на дру
гий план військову раду, взагалі намагається відсторонити рядове козацтво, 
козацьку «чернь» від будь-якого впливу на політику та управління. Вона 
силкується захопити до своїх рук долю гетьманського уряду, підкорити 
своєму впливові заміщення посад генеральної старшини, полковників та ін
ших військових чинів і у такий спосіб зосередити фактично у своїх руках 
все управління, усунувши чи послабивши до звичайних формальностей ви
борну систему, козацьке народовладдя, — як, з  іншого боку, намагається 
звільнитися від втручання в управління та внутрішні відносини України 
зі сторони московського уряду. Та ця боротьба на два фронти виявляється 
для неї непосильною. Козацькі маси підтримують московський уряд проти 
старшини. З  іншого боку, козацька «чернь» знаходить співчуття й під
тримку в народних масах, оскільки політична боротьба козацької «черні» 
зі старшиною ускладнювалася боротьбою суто класовою, на ґрунті суто 
економічних та суспільних відносин, і ця запекла боротьба тільки розхитує 
у своїх основах конституційні форми українського устрою, і без того не особ
ливо міцні, які ледве почали складатися.

Я к  видно вже з  попереднього короткого нарису, у козацькому устрої 
були вельми цінні основи конституційного (республіканського) ладу, але 
вони потребували дуже ретельного пристосування до вимог загальнодер
жавного управління, вмілого розроблення й нормування їхніх форм. А ле 
нічого цього не було зроблено, і суперечності, в які ввійшов цей козацький 
устрій з  перших кроків, своєчасно не усунуті, вельми суттєво спотворили 
ці цінні основи конституційного ладу.

Вже саме лише поєднання республіканських форм із суто військовим 
характером устрою містило в собі величезні труднощі. Військова організація 
потребує великої дисципліни, субординації органів та сильної, диктаторської 
влади вождя. Дивовижний дух організації, взагалі вражаючий нас у коза
цтві — цій напівдикій орді, з  погляду багатьох нинішніх дослідників, — умів 
поєднувати ці два майже несумісні принципи: суворої військової дисципліни 
та необмеженого народовладдя. Д оки до ватажка, до його талантів і чес
ності, мали довіру, його не стримували — він користувався диктаторською
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владою у воєнний час, у поході, під час кампанії, і звертався до голосу ради, 
коли й оскільки вважав це за  потрібне. Й ого не обмежували в переговорах, 
у призначеннях, у різноманітних розпорядженнях, і він діяв на свій страх 
і ризик майже так широко, як сам того хотів.

Такою диктаторською  владою  користувався Х м ельницький серед 
хронічної, переміжної боротьби з  Польщ ею , яка вимагала надзвичайного 
напруження. Такої широкої влади прагнули і його наступники. А ле такі 
періоди військових диктатур, ненормального стану, не могли сприятливо 
відбиватися на конституційному розвиткові відносин. Гетьманів обтяжує 
контроль військової ради і навіть старшини. Вони воліють обходитись без 
них, правити з  участю тісного кола довірених прихильників. Вони заміщують 
від себе, без вибору війська, посади полковників та генеральної старшини, 
цим намагаються зміцнити своє становище й свою владу.

У цьому ж  сенсі діяло й інше протиріччя, приховане у новому устрої. 
Будучи за  своєю суттю військовим, себто охоплюючи собою лише вій
ськовий, козацький стан, фактично гетьманське правління перетворилося 
на загальнодержавне й намагалося зберегти за  собою це значення. Гетьман 
розглядає себе як главу держави і розглядається як такий українським 
населенням; за гетьманом і його міністри — генеральна старшина та рада 
старшини дивляться на себе як на вищі органи загального управління, 
їм  справді доводилось займатися питаннями, що далеко виходили за  межі 
суто козацьких інтересів, стосувалися інших станів, тимчасом як військова 
рада репрезентувала лише козацький стан і, власне, не могла мати голо
су в питаннях, дотичних до інших станів. Усвідомлення цього протиріччя 
знайшло свій прояв у формулі Гадяцької конституції 1658 р.: гетьман має 
обиратися станами й представниками міст України, себто військом, шлях
тою, духівництвом (можливості такого ж  права за  селянським станом тоді 
не підозрювали). А ле ця конституція не мала свого здійснення на практиці, 
і вказане протиріччя продовжувало існувати. М іж  поняттям загально
державного правління та правлінням військовим залишалася щілина, яку 
не вдалося заповнити. Б ез сумніву, це справляло певний вплив на поступове 
послаблення значення військової ради, як і, з  іншого боку, полегшувало 
втручання в українські відносини московського уряду.

Ц е втручання особливо згубно відбилося на долі української демократії. 
Правління українського демосу так глибоко суперечило всьому державному 
устрою М оскви, що у сфері впливу цієї останньої йому не могло бути місця. 
М осква підтримувала іноді гетьмана, якщо мала до нього довіру, часом 
ставала на бік старшини, коли не довіряла гетьманові; але з  демосом вона 
не могла мати нічого спільного, хоча він і намагався іноді знайти у неї сприян
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ня у своїй боротьбі зі старшиною, і М осква користувалася його привидом, 
щоб тероризувати старшину. Визнавши за традицією за військовою радою 
право вибору гетьмана, М осква взагалі схильна була ігнорувати насправді 
її участь, старшина з  гетьманом, маючи підтримку у московської бюрократії, 
ігнорували її також. Тому з  часу капітуляції старшини перед М осквою (в 
останній чверті X V II  ст.) військова рада втрачає будь-яке значення, і все 
переходить до рук старшини. Та це була досить сумнівна перемога: плоди 
боротьби старшини з  козацьким демосом зібрав московський централізм, 
підпорядкувавши до того часу старшину своєму контролю й обмеживши 
її так, що їй, власне, залишилася тільки ілюзія управління. П равила Укра
їною вже московська бюрократія.

Колишні принципи козацького демократизму втримались у повній силі 
й чистоті лише на Запорож ж і, себто у козаків, що жили поза полковим 
устроєм України, у степових просторах нижнього Дніпра. Вони мали свою 
особливу організацію, центром якої був «кіш» — Січ на Дніпрі, і своє 
врядування, на чолі якого стояв кошовий отаман, обраний військовою 
радою. Віддавна існувало певне суперництво між козацтвом запорозьким, 
де групувалися найбільш радикальні елементи, і козацтвом «городовим», 
яке жило в осілих місцевостях Наддніпрянщини, організованих тепер у пол
ковий устрій. Тепер, цілком зберігши в себе давнє народовладдя, управління 
військової ради, Запорож ж я особливо несхвально дивилося на намагання 
української старшини захопити владу у свої руки, відтіснивши на другий 
план козацький демос, і незмінно підтримувало цей останній у його боротьбі 
зі старшиною. З а  старими традиціями польських часів, коли Запорож ж я 
дійсно слугувало центром козацтва, воно претендує й тепер на керівну роль 
в українських справах, вимагає, щоб гетьмани обиралися на Запорож ж і, 
і кошові часто відмовляються підкорятись гетьманові, особливо, коли остан
ній є ставлеником старшини, до якої Запорож ж я ставилося вельми вороже.

Усі ці протиріччя в устрої України, недосконалості її устрою, конкуренція 
різних елементів і тертя різних органів управління так не давалися взнаки 
під час керування Хмельницького, під його сильною рукою. Завдяки  своєму 
високому авторитету й чару свого імені у козацтві, яке дивилося на ньо
го, як на свого природженого ватажка й героя, Хмельницький при своїх 
видатних талантах правителя встигав згладжувати шерехатості відносин 
і рухав досить успішно цей важкий, неприпасований механізм. Ц е  було 
нелегко, і Хмельницького нерідко зраджували засоби морального впливу, 
й він звертався тоді до терору, а людей, що викликали в нього побоювання, 
позбувався без церемоній. А  його наступники не володіли ні його чаром, 
ні його талантами та енергією, яка ні перед чим не зупинялася, і внутрішні
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колізії українського устрою почали виходити назовні, ускладнюючись со
ціальними відносинами — зіткненням старшини з козацьким демосом та ще 
ширшими масами народу на ґрунті соціально-економічних відносин. П ро 
цей соціально-економічний антагонізм, що справив вельми потужний вплив 
на подальшу долю України, я мушу сказати тут кілька слів.

М и бачили, що козацтво на початку X V II  ст. склалося у суспільний 
клас, напівпривілейований військовий стан, який претендував на право 
польського військово-служилого стану, себто шляхти. Станові ідеї були 
засвоєні особливо вищими верствами його — родовитим козацтвом, що з а 
ймало вищі посади у війську, вирізнялося достатком і пишалося заслугами 
своїми і своїх родин. Воно дивилося на себе як на вищий, привілейований 
стан. Х оча воно боролося проти польсько-шляхетського режиму, однак 
у його уявленні суспільні відносини складалися не інакше як на взірець тієї 
ж  станової держави, насамперед тієї ж  Польщі, у порядках якої воно зросло. 
Починаючи з  Хмельницького й закінчуючи останнім українським демагогом 
Петриком (кінця X V II ст.), українська інтелігенція загалом і козацька стар
шина зокрема не уявляла собі суспільного устрою без станових привілеїв, без 
підданих і панів, і їхні почуття зачіпало тільки те, що панами були поляки, 
люди чужої народності й віри, або те, що претендували на панування люди 
худорідні, не заслужені. «Кто козак — будет вольность козацкую иметь, 
а кто пашенный крестьянин — тот будет должность обыклую царскому 
величеству отдавать», — виголошує у великоруському перекладі одна зі ста
тей, запропонованих урядом Хмельницького московському уряду у 1654 р. 
А  його посли — представники козацької старшини — під час переговорів 
випрохували у московського уряду для себе грамоти на маєтки й домагалися, 
щоб у них було спеціально згадано про необмежені права їх над селянами, 
які виявляться у цих маєтках або будуть ними наново поселені.

Вищою мірою характерно, що грамот цих посли Хмельницького не на
важувались нікому пред’явити в Україні, і вони залиш ились таємницею. 
В цьому виявилось усвідомлення суперечності таких станових прагнень 
старшини із прагненнями та настроями народних мас. Д о  всього, що на
гадувало бодай віддалено ш ляхетсько-панщ инні порядки, ці народні 
маси ставились надзвичайно підозріливо й вороже. П отрібен був час, 
щоб зламати цю силу народного опору, і тому процес створення нового 
панівного стану з  козацької старшини та закріпачення селянства починає 
розвиватися цілком відчутно лише наприкінці X V II  ст., коли старшина 
знайш ла для своїх станових прагнень опертя у московському уряді. А ле 
існування станових і кріпосницьких тенденцій у своєї інтелігенції, у ко 
зацької старшини український народ відчув дуже скоро. Д о  нашого часу
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збереглася чудова народна дума «П ро  запорозького гетьмана Ганжу А н- 
дибера» — одна з  кращих за  своїми поетичними достоїнствами та свіжістю 
історичного колориту. Д ум а змальовує контраст «аристократствуючої» 
старшини, яку дума називає «дуками-срібляниками» і навіть «ляхами», 
та козацької «голоти» або черні. Вона зображ ує сцену у степовій корчмі, 
де п ’ють «три ляхи дуки-срібляники»: Гаврило Довгополенко переяслав
ський, Війтенко ніжинський і Золотаренко чернігівський (полковники). 
Туди ж  приходить обдертий козак-нетяга; «дуки» знущ аю ться з  нього, 
але потім виявляється, що цей голодранець — гетьман «запорозький» 
Ганжа А ндибер, в особі якого дума змальовує, мабуть, Брю ховецького, 
виставленого ультрадемократичним Зап о р о ж ж ям  проти представника 
старшини — переяславського полковника С ом ка (Д овгополенка думи). 
Н а  заклик Ганжі до «рік низових, помічниць Дніпрових» козаки прино
сять йому дорогі шати й знаки влади. Д уки , після такого перетворення, 
запрош ую ть Ганжу до своєї компанії:

IV, 207 Присунься ти до нас, кажуть, ближче,
Поклонимось ми тобі нижче,
Будем радиться, чи гаразд добре на славній Україні проживати!

А ле Ганжа нехтує їхнім товариством і доручає своїм козакам провчити 
зарозумілих старшин, що ті й виконують із цілковитою готовністю:

— Ей, козаки, — каже, — діти, друзі, молодці!
Прош у я вас, добре дбайте,
Сих дуків-срібляників за лоб, наче волів, з -за  стола вивождайте, 
П еред вікнами покладайте, у три березини потягайте,
Щ об вони мене споминали, мене довіку пам’ятали!
Тоді ж  то козаки — діти, друзі, молодці — добре дбали,
Сих дуків-срібляників за ліб брали,
Із-за стола, наче волів, вивождали,
П еред вікнами покладали, у три березини потягали 
І ще стиха словами промовляли:
«Ей, дуки, дуки, за вами всі луги й луки,
Н іде нашому брату, козаку-нетязі, стати —
И  коня попасти! »IV> 207

Представниками «дук» виступають у думі історичні особи досить ран
нього часу — діячі 1660-х  рр. О тж е, вже вони закарбувалися у народній 
пам’яті, під впливом демагогічної агітації Запорож ж я, як типові представ
ники панських тенденцій старшини.

Справді, в історичних фактах контраст старшини й «черні» виступає 
цілком відчутно вже безпосередньо після смерті Хмельницького, хоча поки
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що головним чином у сфері політики. П артія старшини намагається відтіс
нити гетьмана, обраного військовою радою, провести свою людину і взагалі 
відтіснити військову раду та козацьку «чернь» на другий план. В оборону 
козацьких мас та військового правління виступає Запорож ж я й агітує серед 
черні. Противники старшини шукають підтримки у московського уряду, яке 
й користується цим роздвоєнням у власних цілях, щоби збити старшину 
з  позиції, зламати її прагнення до автономії і змусити до поступок у питан
нях політики ціною недоторканності станових інтересів. П итання станові 
та економічні ще не виступають у цілковитій визначеності; ми зустрінемося 
з  ними у такій цілком визначеній формі лише через чверть століття. А ле 
саме протиставлення «панів» і «черні» дає зрозуміти, що вже в цій боротьбі, 
яка починається наприкінці 1650-х рр. і триває потім у 1660-х, були задіяні 
інтереси класові й економічні, що надавали політичній боротьбі її запеклість 
та затятість.

Ц і класові й економічні конфлікти дуже ускладнювали суто політичний, 
організаційний процес. А ле українське суспільство жило швидко й при
скорено проходило школу самостійного політичного життя. Створивш и 
експромтом нову організацію Гетьманщини, воно, мабуть, устигло б підго
тувати її до вимог життя і ввести у русло нових відносин класові та еконо
мічні протиріччя. Д ля цього потрібен був лише певний період більш-менш 
спокійного й вільного існування. Та саме цього й не було. Українському 
суспільству довелося жити у стані кризи, постійно бачачи перед собою 
перспективу загибелі усього завойованого. З  усіх сторін жадібно чатували 
сусіди-вороги, користуючись будь-яким розбратом, будь-яким складним 
становищем правлячої партії, щоб роздмухати смуту й використати її для 
себе. Доводилося жити невідкладними інтересами хвилини, приносячи їм у 
жертву все. Засади  нової української конституції безжально спотворюва
лися, замість того, щоб планомірно й доцільно розвиватись, і потім її ж  
недоліки використовувалися проти неї, коли, зупинена у своєму розвитку, 
вона застигла у такому не докінченому вигляді, під пригноблюючою рукою 
московської бюрократії.

Устрій Гетьманщини ще дуже мало вивчений, особливо для цього, більш 
раннього, часу. М ож на вказати: Лазаревского, «Описание старой М ало- 
россии», II—III, його ж  «Сотники» (Р ус. архив, 1873), «Суды в старой 
М алороссии» (1898 , V II) . Слабченко: «М алорусский полк в администра- 
тивном отношении» (1909). Модзалевский: «Очерки по истории Лохвицкой 
и др. сотень» (1 9 0 6 ). М иллер: «Суды земские, гродские и подкоморские 
В X V III В .»  (1 8 9 6 ).
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XVIII. ПОДІЇ ПІСЛЯ СМЕРТІ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
(1657-1663)

Від цих загальних зауважень переходимо до подій, вихідним пунктом 
яких^послужила смерть Хмельницького.

Й ого смерть не була несподіванкою; він тяж ко хворів і, відчуваючи 
її наближення, сам запропонував війську обрати йому наступника. З  по
ваги до його заслуг та його імені — «аби була тая слава, що Х мельницький 
гетьманом», військова рада наступником оголосила його малолітнього сина 
Ю рія:

IV> 209 «Будем ми старих людей біля його держати,
Будуть вони його научати, будем його добре поважати,
Тебе, батька нашого гетьмана, споминати»,1V>209 — 

як мотивує цей вибір пізніша дума.
А ле більшість старшини не співчувала цьому вибору і по смерті Богдана 

Хмельницького під різними приводами обійшла Ю рія й обрала гетьманом 
Івана Виговського, що тривалий час обіймав посаду військового писаря. 
Ц е  був дрібний київський шляхтич з  походження, людина досить інтелі
гентна й освічена для свого часу, безсумнівний український патріот, але 
більш меткий, ніж талановитий.

О брання Виговського було виключно справою старшини і здійснене без 
справжньої участі козацької ради, оскільки козацька маса стояла за  Ю рія 
Хмельницького і старшина побоювалася зустріти з  її боку протидію канди
датурі Виговського. Така обачність, однак, йому мало допомогла. Проти Ви
говського як проти ставленика старшини, шляхтича й людини без військових 
заслуг негайно виникла опозиція на Запорож ж і, що представляло, як ми 
знаємо, найбільш демократичну, радикальну частину козацтва. Д о  неї при
єдналися південні лівобережні полки — П олтавський і М иргородський, які 
через сусідство були у найтісніших і найближчих зносинах із Запорож ж ям  
та під його безпосереднім впливом. Ц им  рухом скористався полтавський 
полковник М артин П уш кар, сподіваючись, напевно, за  підтримки цих 
радикальних елементів зайняти місце Виговського, як це кількома роками 
пізніше вдалося Брюховецькому. Від Пуш каря й від запорозького кошового 
Барабаш а пішли до М оскви донесення, що Виговського обрано неправиль
но, без участі військової ради, що військо мати його гетьманом не бажає, 
що він схиляється до П ольщ і й замислює зраду проти М оскви і т. ін.

Звинувачення ці не мали підстав, окрім докору у порушенні формаль
ності виборів. Щ об  загладити цю неформальність, Виговський скликав 
військову раду і був на ній ще раз обраний. М осковський уряд після цього
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цілковито визнав законність обрання. О днак противники Виговського все- 
таки не вгамовувалися, продовжуючи зносини з М осквою та агітуючи проти 
Виговського серед народних мас, обнадіюючи допомогою з  М оскви і т. ін. 
Усе це, звісно, дратувало Виговського; він вимагав, щоб московський уряд 
припинив зносини з  його противниками як бунтівниками, відрікся від них 
і допоміг йому придушити ворожий рух. М осковський уряд, однак, не хотів 
видати йому голови своїх кореспондентів, які афішували надзвичайну відда
ність М оскві. Він тільки посилав їм напутливі грамоти й самого Виговського 
втримував від збройних репресалій, а тим часом, користуючись скрутним 
становищем гетьмана, поспішав здійснити задумані реформи: ввести воєвод 
в українські міста, передати їм управління і збір податків та підпорядкувати 
київську митрополію московському патріарху.

Спочатку Виговський, згнітивши серце, покірно виконував ці дома
гання московської політики, сподіваючись, що московський уряд, зі свого 
боку, його підтримає. А ле, кінець кінцем, двоєдушна і своєкорислива по
літика московського уряду вивела його з  терпіння, і він, утративши надію 
на М оскву, почав діяти власними засобами. Він відгукується на пропозиції, 
які надходили безперервно, ще з  часів Хмельницького, з  Польщ і, із з а 
прошенням повернутися під владу польського короля; водночас відновлює 
зносини з  Кримом і одержує звідти підкріплення. Рух  на лівому березі стає 
настільки небезпечним, що Виговський не вважав за можливе залишатися 
надалі його пасивним спостерігачем. У травні 1658 р. він з  Татарською 
ордою вирушив на своїх противників. П ід  П олтавою  відбулася битва, 
в якій П уш каря було вбито, а його партію розгромлено, П олтаву спалено. 
З а  це Виговський одержав догану з  М оскви і, роздратований поведінкою 
московських воєвод та самого уряду, вважаючи стосунки безповоротно 
зіпсованими, вирішує відновити з в ’язки з  Польщ ею .

Після попередніх перемовин польський сейм вислав до Виговського д е
легатів, які 16 вересня 1658 р. уклали з  ним у Гадячі трактат (т. зв. Гадяцька 
комісія). Україна за цим трактатом поверталася під владу польського короля, 
але не як звичайна провінція. Воєводства Київське, Брацлавське та Ч е р 
нігівське мали скласти Вел. кн. Руське (на взірець Вел. кн. Л итовського), 
зі своїми окремими міністрами, скарбницею, монетою та з  гетьманом на чолі. 
Гетьман обирається станами Вел. кн. Руського, точніше — затверджується 
королем з кандидатів, запропонованих йому станами. Козацький реєстр 
визначається у ЗО тис., окрім 10 тис. найманого гетьманського війська. 
Православна релігія на всій території, заселеній руссю, має бути зрівняна 
у правах з  католицькою; всі маєтки, що належали православній церкві, 
мають бути повернуті їй; православний митрополит і чотири єпископи
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отримають місця у сенаті. Київська академія здобуде права краківського 
університету, і, крім неї, станам України надається право закласти в одному 
з  міст України ще одну академію.

Х оча умови ці не були виконані, вони цікаві як вираз прагнень україн
ської старшини1. Щ оправда, ухвалений комісією текст не зовсім відбиває 
ці останні. Д еякі суттєві побажання, не включені до цього тексту, були 
потім висловлені у петиції, надісланій на сейм 1639 р., яка вносила певні 
істотні поправки до тексту комісії. Найваж ливіш а з них вимагала, щоб 
до складу Вел. кн. Руського було включено також  воєводства Волинське, 
П одільське і Руське (Галичина), себто майже вся українська територія. 
У початкових начерках тексту привертає до себе увагу думка забезпечити 
Україні нейтральне становище між Польщ ею  та М осквою  — зародок ідеї 
України як вічно нейтральної держави під протекторатом Польщі й М оскви. 
Н а  жаль, ця ідея не отримала подальшого розвитку.

Щ е  раніше, ніж закінчилися переговори з  польським урядом, Ви- 
говський перейшов до воєнних дій проти М оскви. Він спробував вибити 
московську залогу з  К иєва, але це йому не вдалося. М осковський уряд 
оголосив його зрадником і розпорядився обрати нового гетьмана. Але звістка 
про укладення Виговським трактату з  польським урядом надзвичайно зане
покоїла московських політиків; уперше і востаннє вони завагалися й готові 
були піти на поступки у своїй централістичній політиці: воєводі Трубець- 
кому було доручено почати переговори з  Виговським, обіцяти йому повну 
амністію і погодитись на поступки відповідно до його трактату з  Польщ ею , 
у крайньому разі навіть на виведення московського воєводи з Києва.

Становище Виговського було також досить тяжким. З  боку Польщ і 
значної підтримки він не мав, оскільки виснажена важкою війною П ольщ а 
сама розраховувала на козацькі сили. Тим часом з в ’язок з  нею був вищою 
мірою непопулярний серед українських мас. Ворожий Виговському рух 
на Лівобережній Україні ожив, щойно московський уряд виступив проти 
гетьмана. Виговський деякий час вагався, але рішення розірвати з  М осквою 
пересилило: він не вірив уже у щирість московського уряду і в його пропо
зиціях вбачав лише хитрі виверти.

Боротьба передбачалася не на життя, а на смерть. Європейським урядам 
було розіслано від імені старшини циркуляр, що пояснював причини розриву 
та оголошував війну з М осквою  (перший факт звернення до європейської 
громадської думки).

і її. 285-286 у  первісному вигляді Гадяцького трактату, втім, ми не маємо, і в деяких 
пунктах лише приблизно можемо судити про їхній зміст. Офіційні тексти було піддано 
більш пізнім скороченням у найістотніших пунктах стосовно Вел. кн. Руського.11,28:>~286
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«Заявляєм о і свідчимо перед Богом та всіма, що війна з  поляками, 
розпочата й ведена нами, мала не іншу причину й не іншу мету, як лише 
оборону святої східної церкви та предками заповіданої свободи нашої: від
даність їй керувала нами, разом із покійним вождем нашим безсмертної 
пам’яті Богданом Хмельницьким і тодішнім писарем нашим (Виговським). 
Свої особисті інтереси ми відсунули на дальній план перед славою Бож ою  
і справою народною. Д ля них увійшли ми в союз із татарами, а потім і світ
лішим Карлом-Густавом, королем шведським. Усім їм ми зберегли вірність 
непорушно. Н е дали ми й полякам жодного приводу до порушення угод, 
дотримуючись щодо всіх нашої присяги, договорів і союзів. Н е з  інших спо
нук прийняли ми й протекцію вел. князя московського, як для того лише, 
щоби зберегти та примножити для себе і нащадків наших, за  сприянням 
Божим, зброєю  нашою набуту й кров’ю багато разів повернуту вольність 
нашу. Осипане обіцянками та зобов’язаннями вел. кн. московського, військо 
наше сподівалося, що з  огляду на спільність віри та добровільне наше приєд
нання вел. князь буде для нас справедливим, доброзичливим і милостивим, 
чинитиме з  нами щиро, не важачи проти нашої вольності, а примножуючи 
її ще більше згідно зі своїми обіцянками. Та сподівання ці не справдилися. 
М іністри й вельможні пани московські спонукали цього найповажнішого, 
найблагочестивішого та наймилостивішого государя до того, що першого 
ж  року, щойно лиш завершилися переговори між М осквою та Польщ ею , 
з  розрахунку на П ольську Корону вирішив він нас пригнітити й уярмити і, 
зайнявши нас війною зі шведами, хотів тим легше це зд ійснити ...»

Ц ю  московську зраду Україні, яку московські політики приносили 
в жертву своїм планам у Польщ і, таким чином, поставлено як головне зви 
нувачення московській політиці. Я к  друге кардинальне звинувачення було 
висунуто московську політику у внутрішніх відносинах України, де вона 
створила смуту й розкол, надавши ґрунт для різних демагогів, що підривали 
престиж українського уряду.

Н а  початку 1659 р. Виговський виступив за  Д ніпро проти москов
ської партії. Н азустріч  йому рушив московський воєвода Трубецькой, 
з ’єднавш ись зі своїми українськими партизанами. Виговський відступив 
назад за  Д ніпро, щоб почекати підкріплень від союзників, а Трубецькой 
тим часом вирушив у С іверські землі, які підтримували Виговського, 
й узяв в облогу ніжинського полковника Гуляницького в Конотопі. О блога 
тяглася два з  половиною місяці; становище обложених зробилося безви
хідним, але здаватись московському війську вони не хотіли. Гуляницький 
бомбардував Виговського проханнями про допомогу; Виговський очікував 
татар. Н ареш ті прибув сам хан з  ордою, і Виговський рушив з ним під
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Конотоп. М осковські воєводи не мали точних відомостей про його сили, 
і коли назустріч Виговському з-п ід  Конотопа вислано було військо, воно 
опинилося між двох вогнів: між козаками Виговського і татарами. Сталася 
нечувана катастрофа: московське військо повністю знищено; двоє околь
ничих1 попали в полон. Трубецькой поквапився зняти облогу й відступив 
за  московський кордон.

М осковська партія втратила будь-яку енергію і відвагу. Ш анси В и
говського піднялися незмірно; але він чи не зумів, чи не встиг скористатися 
сприятливими обставинами. М осковські залоги в лівобережних містах 
втрималися. Запорозький  кошовий С ірко, ворог Виговського, як і все 
Запорож ж я, користуючись відсутністю татар, що допомагали Виговсько
му, здійснив вдалий набіг на Н огайську орду2 і потім рушив на Чигирин. 
Ц я  диверсія змусила Виговського вийти з Л івобережної України раніше, 
ніж було знищено московські залоги, а з  його відходом московська партія 
знову почала піднімати голову. Н авіть у Сіверщині виявився рух, ворожий 
П ольщ і та Виговському: розквартировані тут допоміжні польські війська, 
прислані на поміч Виговському, за  давньою звичкою збуджували таку не
нависть в українському населенні, що їх, кінець кінцем, перерізали.

У цій різанині загинув і один з видатних представників партії старшини 
Ю рій Немирич; його вважали справжнім автором Гадяцького трактату.

П риклад Запорож ж я й лівобережних полків почав впливати й на пра
вобережні: багато хто з  полковників заявив, що не бажає визнавати влади 
Польщ і. Уманський полковник Х аненко об’єднався з  військом Сірка й ру
шив до К иєва, де в той час перебував Ю рій Хмельницький. Й ого як особу, 
обрану вже одного разу гетьманом і лише відсторонену Виговським, против
ники останнього тепер з  різних боків висували і ладили на гетьманство.

У  перших числах вересня 1659 р. під м. Германівкою, недалеко від Білої 
Церкви, стали один проти одного обидва табори — Ю рія Хмельницького 
та Виговського. З  Виговським був лише загін поляків та рештки його «за- 
тяжців», найманого війська. Козаки всі перейшли до Хмельницького, та й 
поляки і затяжці почали розбігатися від нього. 11 вересня відбулася козацька 
рада. Козаки рішуче заявили, що вони не хочуть воювати проти М оскви; 
загальне роздратування проти Виговського проявилося так сильно, що його 
ледь не вбили. Він мусив піти з  ради, яка слідом за тим проголосила гетьманом 
Ю рія Хмельницького. Виговський після цього став вважати свою роль як ко
зацького гетьмана закінченою й відіслав Хмельницькому знаки гетьманської

1 Дуже високий боярський чин (другого класу).
2 Це була перша гучна справа славетного в історії Січі ватажка, чудового вояка, але 

зовсім позбавленого здібностей політика.
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влади. О днак, не полишаючи свого плану — відірвати Україну від Польщі, 
він намагався впливати в цьому напрямку й на нового гетьмана, і діяльність 
його в цьому напрямку не була безплідною. Але скінчилася вона дуже сум
но: через кілька років колишнього гетьмана розстріляв польський польовий 
суд за звинуваченням у зраді, яка виразилась у намірі підняти повстання 
проти Польщі. Звинувачення було, без сумніву, зовсім безпідставне, та й 
з  формальної точки зору сам польовий суд над такою важливою особою, яка 
носила після гетьманства титул київського воєводи, був кричущим безправ’ям 
та характерним проявом цілковитої дезорганізації польського управління.

З  огляду на неприхильність до Польщ і, чітко виражену масою козацтва 
у русі проти Виговського, старшина не наважувалася порушувати питання 
про здійснення Гадяцького трактату і польської протекції, хоча дуже багато 
хто — в інтересах української автономії — цьому безперечно співчував. Але, 
наважуючись під тиском мас відновити залежність України від М оскви, 
українські автономісти хотіли принаймні забезпечити в майбутньому авто
номію України, змусивши московський уряд до деяких суттєвих поступок. 
П ід  їхнім впливом Хмельницький, прийнявши гетьманство, повідомив про 
це тільки переяславського полковника Цицюру, що висунувся на перший 
план у Лівобережній Україні під час попереднього руху, і цим обмежився, 
не входячи в жодні зносини з  московськими воєводами. Наблизивш ись 
до Д ніпра зі своїм військом, він вичікував першого кроку з  їхньої сторони. 
Коли воєвода Трубецькой звернувся до нього із закликом — визнати владу 
московського царя по-старому, на старих правах і вольностях, Х м ел ь
ницький і старшина відповіли йому пропозицією умов, на яких вони готові 
визнати владу М оскви.

Вони домагалися, щоб московських воєвод і залог не було ніде, крім 
Києва, як було за  Богдана Хмельницького; щоб московські війська, при
слані в Україну, перебували під командою гетьмана; щоб гетьмана обирало 
саме військо, без втручання московського уряду та його воєвод, і обраний 
гетьман визнавався московським урядом без жодних застережень; щоб цей 
уряд не мав зносин зі старшиною і військом поза спиною гетьмана, не при
ймав ніяких листів, не контрасигнованих гетьманом та військовою печаткою, 
і взагалі щоб адміністративні й судові права гетьмана не піддавалися ж од 
ним виняткам і обмеженням; право зносин з  іноземними державами мало 
залишитись за  ним повністю, московський же уряд під час дипломатичних 
переговорів, дотичних до України, повинен запрошувати до участі в них 
представників гетьманського уряду з  правом голосу; українська церква має 
залишатися під владою константинопольського патріарха; школи «різних 
мов» повинні вільно засновуватись і надалі.
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Ц і умови були відповіддю на події останніх років і виявлені ними праг
нення московської політики до обмеження української автономії та само
бутності. Б ез  таких поправок українське суспільство вважало залежність 
від М оскви неможливою, і цим пояснюється, чому всі учасники викладеної 
формули угоди, коли М осква її не прийняла, опинилися потім у лавах во
рогів М оскви.

Трубецькой, одержавши умови, промовчав про те, що він має від москов
ського уряду зовсім інші інструкції, і запросив Хмельницького зі старшиною 
прибути до нього для переговорів і принесення присяги. Х мельницький 
не наважився їхати до нього, побоюючись потрапити у пастку, вимагав 
заручників, і лише тоді, коли один з  московських бояр переїхав на правий 
берег, Хмельницький прибув до Переяслава зі старшиною, серед якої були 
Сірко, Дорош енко та ін. Та побоювання козацької старшини виявилися 
справедливими: це була пастка. Трубецькой тепер від переговорів про 
запропоновані умови ухилився, заявивши, що має насамперед скликати 
в Переяславі раду для обрання гетьмана та прийняття «статей». Ц е  був 
рішучий удар, проти якого Хмельницький зі старшиною не протестували 
лише тому, що були в руках Трубецького. Я к  я зазначав, на раді представ
ництва не існувало, як і на давньоруському вічі, і місце, де збиралася рада, 
вирішувало і її склад; тому на раді в Переяславі переважну більшість мали 
становити козаки з лівобережних полків, вороже налаштовані вже проти 
партії старшин-автономістів та опозиції щодо М оскви, яка йшла від них. 
Крім того, Трубецькой привів із собою своє військо, прибув також і інший 
московський воєвода Ромодановський ще з однією армією та прихильник 
М оскви Безпалий зі своїми козаками. Трубецькой, вочевидь, розраховував, 
що за таких обставин автономісти не насміляться подати голос, і запропо
нував їм статті, підготовлені московським урядом.

Тут до статей Богдана Хмельницького було зроблено, між іншим, такі 
доповнення й поправки: гетьман повинен без заперечень посилати військо 
за розпорядженням московського уряду і навпаки — без його наказу не по
силати нікуди; змінювати гетьмана без царського указу військо не може; 
московських партизанів — Безпалого, Ц ицю ру та ін. — гетьман не повинен 
піддавати стягненням без слідства, здійсненого московським урядом; люди, 
близькі до Виговського, під страхом смертної кари позбавляються права 
надалі займати будь-які посади у війську, а також брати участь у раді; крім 
К иєва московські воєводи мають бути запроваджені у Переяславі, Н іжині, 
Чернігові, Брацлаві та Умані.

Старшина дійсно не наважилась протестувати; тільки проти переданого 
Трубецьким бажання московського уряду, щоб Сіверщина, яка належала
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у X V I ст. М осковській державі, була виключена з  гетьманського управління 
й перетворена на московську провінцію, — виступила навіть московська 
партія, і від цієї вимоги Трубецькой відмовився.

В усьому іншому запропоновані Трубецьким статті було прийнято 
на раді 7 жовтня ст. ст. — це т. зв. Переяславські статті. Хмельницький був 
знову обраний і приніс присягу у дотриманні цих нових статей. П ро  відміну 
деяких, найтяжчих з  них, він клопотався слідом за тим перед московським 
урядом через депутацію, але прохання це не булло взято до уваги.

Автономісти підкорилися, та їхня вимушена покірливість, певна річ, 
не могла бути щирою, й роздратування проти московської політики готове 
було прорватися назовні за першого ж  випробування. Критичний момент 
не змусив довго чекати на себе. Влітку 1660 р. московський уряд замис
лив велику кампанію проти поляків у Галичині, щоб відвернути польські 
сили від білоруських земель, де вели у той час операції московські війська. 
Воєвода Ш ерем етьєв з  лівобережними козаками вирушили на Волинь, 
Хмельницький з  правобережними йшов південним кордоном, щоб охоро
няти Україну від татар. П ольські гетьмани, отримавши значну допомогу 
з  Криму, відрізали армію Ш ерем етьева від сполучення з  Хмельницьким 
і піддали блокаді. Ш ереметьєв опинився у безвихідному становищі. К орис
туючись цим, поляки почали перемовини з  Хмельницьким, переконуючи 
його розірвати союз із М осквою  та відновити Гадяцький трактат; у цьому 
ж  напрямку впливав на Хмельницького Виговський. Хмельницький вагався; 
не встигнувши пробитись і з ’єднатися з  армією Ш ереметьева, він, кінець 
кінцем, згодився на переговори.

О днак відновити Гадяцьку унію повністю поляки, користуючись ви
годами свого становища, вже не погоджувалися: з  неї було викреслено 
найістотніші постанови — про «Вел. князівство Руське». Таке покалічене 
видання трактату не могло, звісно, розраховувати на довговічність, але за на
явних умов Хмельницький не вважав за можливе уперто триматися свого, 
і трактат було прийнято зі вказаними змінами. Цицю рі повідомили про це, 
і він намагався вирватися з  табору Ш ереметьева, але це йому не вдалося. 
Ш ереметьєв, обложений під Чудновом, кінець кінцем, капітулював на вель
ми принизливих умовах і зірвав злість на козаках Цицюри: він видав їх з 
головою полякам, а ті передали їх татарам. Ц ей  вчинок викликав в Україні 
надзвичайну огиду в народі й роздратування проти московської влади.

А ле й відновлення Гадяцького трактату, та ще й у такому спотвореному 
вигляді, більшості козаків видавалося актом вимушеним, й вони не мали 
серйозного наміру визнавати цю нову залежність від Польщ і. Х оча після 
звісток про чуднівську катастрофу у багатьох місцевостях Задн іпров’я про
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явилися народні рухи проти московських людей та воєвод, котрі встигли 
заявити про себе населенню з  вельми несимпатичного боку (бешкетами, 
пригнобленням, пихатим ставленням )1, та серйозних наслідків цей рух 
проти М оскви не мав. П оляки не підтримали його достатньо енергійно, 
а їхні походи на лівий берег Дніпра, здійснені з  цією метою, мали швидше 
зворотний вплив, ще більше відштовхнувши населення від Польщ і. Ш у- 
ряк Хмельницького Сомко та інший його родич, ніжинський полковник 
Золотаренко, які оголосили себе прихильниками М оскви у надії здобути 
гетьманську булаву за цієї оказії, придушили ворожий М оскві рух, незва
жаючи на те, що приголомшений чуднівською катастрофою московський 
уряд зі свого боку досить слабко їх підтримував. П ісля нетривалих вагань 
Л івобережна Україна повернулася під владу М оскви.

І у Правобережній Україні верховенство П ольщ і не користувалося по
пулярністю. Особливо постої допоміжних військ і кримських орд, що прихо
дили на допомогу Хмельницькому навіть без його запрошення, збуджували 
дуже сильне роздратування в народі й призводили до переселення значних 
мас населення за  Дніпро. У  кримського хана виник навіть план перетворити 
Україну на підвладну провінцію, і ця комбінація знаходила прихильників 
і серед старшини, невдоволеної польським урядом, який не виявив ні д о 
статньо енергії, щоб закріпити за собою Україну, ні бажання задовольнити 
вимоги старшини. А ле народ був страшенно роздратований спустошення
ми, які постійно чинили кримські союзники, і про татарську владу з  ними 
нічого було й говорити. Кінець кінцем, проти Ю . Хмельницького виникло 
загальне невдоволення, і ця хвора і позбавлена здібностей людина кілька 
разів намагалася зректися гетьманства. Н а  початку 1663 р. він дійсно 
склав гетьманську булаву і прийняв чернецтво, а на його місце обрано було 
правобережними полками його зятя П авла Тетерю, безсоромного егоїста, 
про якого казали, що він здобув гетьманство шляхом підкупу старшини.

У Лівобережній Україні, що залишалася під верховенством М оскви, 
суперничали за гетьманську булаву Сомко й Золотаренко, і внаслідок цього 
суперництва, а також  сподіваючись, що, можливо, ще вдасться схилити 
до повернення під верховенство М оскви Хмельницького з  Правобережною 
Україною, московський уряд не поспішав з  виборами гетьмана. Серед цих 
зволікань на сцені з ’явився новий кандидат — запорозький кошовий Іван 
Брюховецький. Ц ей безсоромний кар’єрист та інтриган задумав повторити 
план Пуш каря. П роти Сомка й Золотаренка, що, з  огляду на кандидатуру 
Брюховецького, приєднався до Сомка, Брюховецький вдається до демаго-

1 Пор.: Розыск 1666 г. О злоупотреблениях московских ратных людей в Мало- 
россии. — «Киевская старина», 1895 г., XII.
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гії — висуває проти них як представників старшинських кіл український д е
мос, грає на демократичних струнах, на неприхильності «черні» до старшини 
та на суперництві Запорож ж я з  городовими козаками, порушуючи питання 
про участь запорожців у обранні гетьмана. Водночас він намагається зд о 
бути ласку московського уряду, поширюючи чутки про неблагонадійність 
Сомка і силкуючись представити себе прихильником М оскви більш ревним, 
а головне — більш піддатливим на її побажання, ніж Сомко. Ц е  йому вда
ється, бо Сомко своїми скаргами на свавілля і зловживання московських 
воєвод устиг настроїти їх проти себе і зіпсувати враження у московських 
урядових колах.

Н а  остаточну раду, призначену на червень 1663 р. під Н іж ином , 
Брюховецький привів ватаги запорожців та «черні» з  південних полків, які 
тягли руку за Запорож ж я. Сомко з  огляду на це прийшов також із загоном 
козаків і навіть артилерією. Р ада перейшла у сутичку й була перервана, але 
потім Брюховецькому вдалося перетягти на свій бік козаків Сомка; ті зчи
нили бунт, Сомко з  товаришами мусив сховатись у московському таборі, 
а там їх арештували. П ісля цього на заново скликаній раді Брюховецького 
оголосили гетьманом і московський делегат ствердив цей вибір, а Сомка, 
Золотаренка та їхніх прихильників віддали під суд за звинуваченням у зраді; 
чотирьох стратили, решту відправили на заслання, до М оскви.

Ц і події остаточно зімкнули зачароване коло, в якому опинилась 
Україна після свого великого повстання, розриву з  П ольщ ею  та п іддан
ства М оскві. Вирішений уже Б . Х мельницьким , з  огляду на протиріччя 
політики української та московської, розрив з  М осквою  був здійснений 
Виговським, але надто невправно, невмілою рукою недовченого учня вели
кого майстра дипломатії. Х мельницький не хотів повернення до П ольщ і, 
він баж ав створити таку політичну комбінацію, яка могла б забезпечити 
Україні цілком незалежне становище, і для цього спирався головним чином 
на Ш вецію . п> 292А ле 1659 р. на Ш вецію  спертися було вж е складніше. 
п*292 Виговський після його смерті пішов тим же шляхом і довів переговори 
зі Ш вецією  до форменого трактату, що гарантував з  боку Ш веції свободу 
й незалеж ність українського народу. А ле диверсія з  боку Д анії змусила 
Ш вецію  припинити воєнні дії проти П ольщ і, й на ш ведську допомогу вже 
не можна було спертися. Треба було почекати якоїсь іншої комбінації, але 
обставини не дозволяли зволікати. Виговський повернувся до П ольщ і, 
та цим цілковито зіпсував увесь план.

Польщ і можна було ставити вимоги, — почуваючись надто слабкою, 
вона готова була на поступки, принаймні тимчасові, як вона сподівалася. Але 
українські народні маси й чути не хотіли про повернення до Польщі, і в серед
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овищі самої старшини виявилося роздвоєння. Змуш ені цим до повернення 
під владу М оскви, автономісти — себто все, що було більш порядного та по
літично розвинутого в середовищі старшини, — хотіли шляхом обопільних 
поступок створити стерпний modus vivendi [спосіб життя] під верховенством 
М оскви. Та московський уряд, розраховуючи на слабкість автономістських 
груп, вирішив з  ними не церемонитись і під загрозою збройної сили змусив 
їх прийняти свої умови. З а  це ігнорування прагнень української інтелігенції 
московська політика була покарана роками воєн і тривог, втратою П раво
бережної України і того імпозантного становища у зовнішній політиці, яке 
створив їй союз з українським козацтвом; нарешті — привидом українського 
сепаратизму, що відтоді тяжіє над політикою М оскви.

Українські автономісти не могли відмовитись від своїх вимог, не мо
гли примиритися з  роллю німих виконавців розпорядж ень московської 
бюрократії і — борсалися у своєму зачарованому колі, намагаючись зн а
йти точку опертя проти московського централізму. П одії 1657—1660 рр. 
не відкрили їм очі на справжню причину їхньої слабкості, але повернули 
їх обличчям до народних мас та їхніх прагнень. Забезпечую чи Гадяцьким 
трактатом автономію України, вони залишали без уваги потреби та інтереси 
цих народних мас і погоджувалися на відновлення в Україні шляхетського 
режиму, що викликав великий народний рух. З  таким самим нерозумінням 
інтересів і прагнень мас будували вони й свої подальші плани, які незмінно 
розбивалися об відсутність солідарності передової, правлячої меншості 
з  народом, з  його задушевними, хоч і невиразними прагненнями, що не 
піддавалися формулюванню, до встановлення суспільних відносин «без 
холопа і без пана».

Користуючись цим роздвоєнням, московський уряд незмінно розбиває 
українських автономістів в усіх їхніх спробах протистояти централістичній 
політиці, аж  поки доводить їх до цілковитого відчаю — до того, що вони, 
махнувши рукою на будь-яку політику, зайнялися, за ласкавої участі мос
ковського уряду, влаштуванням свого станового добробуту — себто пішли 
всією компанією по тому шляху, на який окремих осіб політична деморалі
зація почала втягувати вже з  перших же подій по смерті Хмельницького.

Детально простежувати історію подальшої смути, спроб автономістів 
вирватися з  лещат московського централізму та їхніх невдач було б довго 
і втомливо. М и зупинимось лише на більш цікавих моментах цієї боротьби.

О гляд подій 1657—1660 рр. у статтях Костомарова: «Гетьманство 
Виговського» і «Гетьманство Ю рія  Х мельницького» (в його моногра
фіях); і новіший — у статтях В. Герасимчука, у «Записках  Н аук. тов. 
ім. Ш евченка», т. 59 , 60 ; дрібніші статті: J. Rolle (dr. A ntoni J .)  про сім’ю
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Б . Хмельницького, Виговського, Ю рія Немирича та ін. — у його збірках 
«Opowiadania historyczne» та «Biblioteka W arszawska», 1893; Д . Коренца 
про Виговського — у «Записках Н аук. тов. ім. Ш евченка», т. X X X V III ;  
про Гадяцьку унію — стаття М . Стадника у «Записках Київськ. наук, тов.», 
т. V II і V III, та моя у «Літ.-наук, вістнику», 1909; про події 1660 р. — велика 
робота Чермака у: «Przegląd polski», 1 8 8 6 —1887 і 1893. П ро Н іж инську 
раду 1663 р. — Востокова у «Киевской старине», 1888.

Костомаров Н . Гетманство Виговского /  Н . Костомаров /  /  И стори- 
ческие монографии и исследования /  Н . Костомаров. — Т . 2. — С П б .: 
О бщ ественная П ольза, 1863. — С . 41—200.

Костомаров Н . Гетманство Ю рия Хмельницкого /  Н . Костомаров /  /  
Исторические монографии и исследования. — Т . 12. — С П б .: Типография 
А . Траншеля, 1872. — С . 133—306.

Востоков А . Н еж инская рада 1663 г. /  А . Востоков /  /  Киевская 
старина. — 1888. — Т . X X I: апрель, май, июнь. — С . 125—139.

Ф отинский О . Ю рий Немирич. Э пизод из истории Волыни X V II  
века /  О . Ф отинский / /  Волынский историко-археологический сборник. — 
Почаев; Ж итомир, 1896. — Вып. 1. — С . 3 —29.

Герасимчук В. Виговський і Ю рій  Хмельницький. Історичні студії: 
І. Упадок Виговського; II. П очатки гетьманування Ю рія  Хмельницького;
III. Тріумф М оскви; IV . Заходи  Виговського; V . М ісія Бєньовського; 
V I. Зим ова кампанія 1660 р. /  В. Герасимчук / /  Записки  Наукового то
вариства імені Ш евченка. — Т . L IX . — Л ьвів, 1904. — Кн. III. — С . 1—40; 
Т . L X . -  Л ьвів, 1904. -  Кн. IV . -  С . 4 1 - 7 0 .

Герасимчук В. Виговщина і Гадяцький трактат: І. Вступні уваги; II. В и
бір Івана Виговського на гетьмана і його програма; III. Бунт Пуш каря;
IV . Гадяцький трактат /  В. Герасимчук /  /  Записки  Наукового товариства 
імені Ш евченка. -  Т . L X X X V II . -  Л ьвів, 1909. -  Кн. І. -  С . 5 - 3 6 ;  
Т . L X X X V III . -  Л ьвів, 1909. -  Кн. II. -  С . 2 3 - 5 0 ;  Т . L X X X IX . -  
Л ьвів, 1909. -  Кн. III. -  С . 4 6 - 9 0 .

Герасимчук В. Ч уднівська кампанія 1660 р.: П риготування з  мос
ковської сторони; Приготування Польщ і; Перш і стрічі; Останні дні під 
Лю баром, 17—25 вересня; П охід Ш ереметева під Чуднів; П ід  Чудновом; 
Стріча поляків з  Хмельницьким під Слободищем; Ш ерем етєв покидає 
Чуднів; Угода з  козаками під Слободищами; А ф ера Цицю ри; Капітуляція 
Ш ереметева; Н а  Україні /  В. Герасимчук /  /  Записки  Наукового товари
ства імені Ш евченка. — Т . С Х . — Л ьвів, 1912. — Кн. IV . — С . 31—54; 
Т . С Х І. -  Л ьвів, 1912. -  Кн. V . -  С . 5 3 - 8 3 ;  Т . С Х ІІ. -  Л ьвів, 1912. -  
Кн. V I. -  С . 7 4 - 8 9 ;  Т . С Х ІІІ. -  Л ьвів, 1913. -  Кн. І. -  С . 4 4 - 6 8 ;
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Т . C X IV . -  Л ьвів, 1913. -  Кн. II. -  С . 3 7 - 8 0 ;  Т . C X V I. -  Л ьвів, 
1913. -  Кн. IV . -  С . 4 0 - 6 8 .

Antoni J. Kobiety na dworze Czyhryńskim, w drugiej połowie XVII wieku / 
dr. J. Rolle // Biblioteka Warszawska. -  1893. -  Tom 3. -  S. 41-63; 413-441; 
Tom 4 . - S .  84-109.

Antoni J. Niewiasty kresowe. Opowiadania hidtoryczne / dr. J. Rolle. -  War
szawa: Nakład Gebethnera I Wolfa, 1883. -  243 s.

Czermak W. Szczęśliwy rok. Dzieje wojny moskiewsko-polskiej z r. 1660 / 
W. Czermak // Przegląd Polski. -  1886. -  Tom 82; 1887. -  Tom. 83; 1889. -  Tom 
94; 1893.-Tom  107.

К оренець Д . Зн оси н и  гетьмана Івана Виговського з  П ольщ ею  в 
р. 1657—1658 /  Д . Коренець / /  Записки  Наукового товариства імені 
Ш евченка. -  Т . X X X V III . -  Л ьвів, 1900. -  Кн. V I. -  С . 1 - 2 0 .

Грушевський М . Виговський і М азепа /  М . Грушевський /  /  Л ітера
турно-науковий вістник. — 1909. — Т . 46 . — Кн. X II. — С . 417—428 .

Стадник М . Гадяцька унія /  М .С тад н и к  / /  Записки  Українського 
наукового товариства у Києві. — 1910. — №  7. — С . 6 5 —85; 1911. — 
№  8. -  С . 5 - 3 9 .

Lipiński W. Z Dziejów Ukrainy: księga pamiątkowa ku czci W. Antonowicza, 
P. Święcickiego, T. Rylskiego wydana staraniem J. Jurkiewicza, F. Wolskiej, L. Sie
dleckiego W. Lipińskiego / pod redakcją W. Lipińskiego. -  Kijów, 1912. -  669 s.
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XIX. СМУТИ 1660-1680 рр.

У 1660-х  рр., як ми бачили, Україна формально розділилась. П равобе
режна отримала свого гетьмана, Л івобережна — свого; перша під верховен
ством Польщ і, друга — під верховенством М оскви. І там, і тут на поверхню 
сплили безсоромні інтригани, які робили власну кар’єру серед цих безнадійно 
заплутаних відносин. А ле становище було надто серйозне для того, щоб 
можна було триматися самими лише інтригами: і Тетері, і Брюховецькому 
довго втриматися на гетьманстві не вдалося. Перш им закінчив Тетеря. 
Своє гетьманство він розпочав з  порад королю здійснити похід за Дніпро 
для приєднання Л івобережної України. Наприкінці 1663 р., після тривалих 
зволікань, король справді рушив і пройшов за  Дніпро до Глухова, але успіху 
не мав жодного, і це останнє зусилля П ольщ і повернути собі Л івобережну 
Україну закінчилося цілковитим фіаско. Коли Брюховецький з  московськи
ми військами у відповідь на нього здійснив похід у правобережні землі, тут 
виявився потужний рух проти Польщ і. М осковський уряд не підтримав 
його, та й рух цей, власне, не виявляв особливого тяжіння до М оскви, але 
польська влада у Правобережній Україні була ним остаточно підірвана. 
Н езваж аю чи на жорстокі екзекуції над повсталими (особливо відзначався 
своєю жорстокістю відомий польський полководець Чарнецький), рух проти 
Польщ і тривав. О дин з  ватажків його, Д розд , ущент розбив Тетерю, а коли 
слідом за  цим, навесні 1665 р., були виведені з  України польські війська, 
в яких відчувалася нагальна потреба в інших місцях, Тетеря визнав свою 
справу безнадійною і поїхав з  України. Він зійшов після цього зі сцени.

Брюховецький, як я вже сказав, намагався здобути собі підтримку 
М оскви догідливістю московській політиці. Ц ієї тактики він дотримувався 
і після свого обрання. З ’їздив на поклін до М оскви, чого не хотів робити, 
незважаючи на бажання московського уряду, жоден з  його попередників, 
висловив намір одружитися з  московською бояришнею, побажав, щоб 
до К иєва прислали митрополита з  М оскви. Н ареш ті, виконуючи волю 
московського уряду, під час свого перебування у М оскві подав петицію про 
запровадження московської адміністрації в Україні. М осковський уряд за це 
надав Брюховецькому боярський чин та негайно розпочав перепис України 
і запровадження нового податного обкладення. А ле ці заходи викликали 
величезне невдоволення серед населення, і без того вже надзвичайно не- 
задоволеного московськими воєводами і ратними людьми; олії у вогонь 
підлив і сам Брю ховецький, постаравш ись до запровадж ення м осков
ського обкладення зібрати з  населення якомога більше до своєї скарбниці. 
З  усіх боків піднімалося невдоволення на нього та на московський уряд.
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Духівництво було роздратоване проектом підпорядкування української 
церкви московському патріарху. Старшина обурювалася запровадженою 
Брюховецьким системою — відправляти невгодних йому осіб на заслання 
до М оскви. Запорож ж я гнівалось на свого ставленика за  обтяження на
селення і запровадження московського обкладення. Загальне обурення 
викликала також угода М оскви з  П ольщ ею  (оформлена потім перемирним 
трактатом 1667 р .), що збіглася з  цими фактами, про відступлення Польщ і 
Правобережної України, котра якраз перед тим, як ми бачили, власними 
силами знову звільнилася, було, від польської влади.

Брюховецький спочатку хотів притлумити це невдоволення терором — 
висилав старшину, а непокірні села й містечка радив московському урядові 
спалювати, населення бити. А ле рух ставав дедалі потужнішим. Брю хо
вецький це відчув і з  легкістю справжнього кар’єриста він вирішив повер
нути у зворотний бік. Рух  проти М оскви видавався йому тепер настільки 
потужним, що він замислив сам приєднатися до нього, тим більше, що на 
підтримку московського уряду, судячи з  деяких ознак, він не міг особливо 
розраховувати: якби Україна спрямувалася рішуче проти нього, московський 
уряд не став би його відстоювати. Кінець кінцем, Брюховецький готує по
встання проти М оскви і вступає в союз із Дорошенком, який у цей час став 
на чолі Правобережної України.

Ф актично звільнившись від будь-якої залежності від Польщ і, П р а 
вобережна Україна, як я вже сказав, не поспішала визнати верховенство 
М оскви. Заявл яв  претензію на неї кримський хан, і сотник О пара був пер
шим, хто пішов назустріч цим планам: він прийняв від хана затвердження 
у званні гетьмана, із зобов’язанням залежності. А ле дуже скоро татари 
арештували його й запропонували козакам у гетьмани більш помітну осо
бу — П етра Дорошенка. Ц е  був родовитий козак: «з прадіда козак», як він 
про себе казав, онук гетьмана М ихайла Дорошенка. Він був полковником 
вже за  Хмельницького, відігравав важливу роль після його смерті в колах 
українських автономістів і тепер висунувся на перший план, упродовж 
цілого десятиліття будучи, можна сказати, центром української політики. 
Л ю дина, без сумніву, здібна, із залізною енергією, за  сприятливіших умов 
він міг би створити щось значне, за  наявних же — лише довів стан справ 
до крайнощів, до абсурду. Ц е  — справжній герой лихоліття, що викликає 
трагізмом свого становища й силою духу глибокий інтерес і співчуття.

Усуваючи Опару, Дорош енко мав на увазі план більш широкий. К о 
ристуючись підтримкою Криму й Туреччини, він розраховував створити 
собі міцну основу у Правобережній Україні, вільній від впливів і М оскви, 
і Польщі. Спираючись на неї, він сподівався знову об’єднати Правобережну



2 5 2  НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

й Лівобережну Україну, а оскільки останню надто було важко, як засвідчили 
останні події, поставити поза залежністю від М оскви, то Дорош енко мав 
на увазі визнати верховенство М оскви, але під умовою надійних гарантій 
українській автономії, до яких він сподівався змусити московський уряд під 
страхом свого союзу з  Туреччиною та Кримом.

Проголош ений на військовій раді гетьманом під протекцією крим 
ського хана, у серпні 1665 р., Дорош енко входить потім у безпосередні 
зносини з Туреччиною (1 6 6 6 ). Розбивш и решту польських загонів, він 
оволодіває Брацлавщ иною . М осковських партизанів у П равобереж ній 
Україні Дорош енко також розсіяв й намагався оволодіти Лівобережжям. 
З  Брюховецьким він увійшов у зносини й подавав йому надію, що зали
шить йому гетьманство, та водночас дорікав М оскві, що вона підтримує 
подібних авантюристів — причину українських смут. М абуть, проти такого 
добродія, як Брюховецький, Дорошенко вважав будь-який спосіб боротьби 
дозволеним.

Розраховуючи на Дорошенка й татар, Брюховецький на початку 1668 р. 
підняв повстання проти М оскви. Старшина взяла в ньому участь, москов
ські залоги виганялися й винищувалися. А ле сам Брюховецький зробився 
надто ненависним в Україні, щоб його міг врятувати цей поворот у політиці. 
Коли прибув з -за  Д ніпра Дорош енко і заж адав, аби Брюховецький склав 
гетьманство, козаки оголосили Брюховецькому, що не бажаю ть заради 
нього воювати з  Дорошенком; розграбували його табір, самого арештували 
й привели до Дорошенка; і тут, — як розповідає сучасник, — за помилково 
зрозумілим жестом Дорош енка юрба кинулася на Брюховецького й р оз
терзала його. П ісля цього Дорошенко, об’єднавшись із козацькою ордою, 
яка прибула на допомогу Брюховецькому проти М оскви, вирушив проти 
московського війська, що під проводом Ромодановського вступило в межі 
України для придушення повстання. З  огляду на сили, які мав у своєму р оз
порядженні Дорош енко, Ромодановський відступив за кордон, і Україна, 
за винятком кількох пунктів, де трималися ще московські залоги, опинилася 
в руках Дорошенка.

Ц е був унікальний за своїм значенням момент у політичній діяльності 
Дорошенка. Важко вгадати, чи вдалося б йому утримати Україну під сво
їм впливом, наелектризувати втомлену двадцятирічною боротьбою масу, 
узяти в руки розхитану і значною мірою деморалізовану старшину. Досить 
сказати, що сприятливим збігом обставин, який йому випав, Дорош енко 
скористатися не встиг. Я краз у цю хвилину найбільшого успіху він кинув 
армію і поїхав до Чигирина, як передає сучасник, — через звістку про зраду 
дружини. Скориставшися його від’їздом, Ромодановський рушив знову
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у Сіверські землі. Архієпископ Чернігівський Л азар  Баранович виступив 
з  проповіддю покори М оскві; залишений Дорошенком у ролі заступника 
(«наказного гетьмана») Д е м ’ян М ногогрішний з  місцевою старшиною 
вирішив повернутися до московської влади. А ле при цьому і старшина, 
і Баранович хотіли добитися поступок — виведення воєвод, повернення 
до статей Богдана Хмельницького, і Многогрішний ставив ультиматум: або 
московський уряд відновить «козацькі вольності», або він піде у підданство 
до турків. П ри цьому він виступав уже не як представник Дорош енка, 
а як самостійний «гетьман сіверський».

Виведення воєвод було, безперечно, загальним бажанням. У тому ро
зумінні, що це було загальне бажання українського населення, доповідав 
і воєвода Ш ерем етьєв: «черкаси» бажаю ть неодмінно, щоб «руських» 
людей не було в Україні у містах і жити з ними не хочуть. Взагалі це був 
момент, коли прагнення убезпечити Україну від втручання московського 
уряду й адміністрації виявилося особливо потужно й широко в українському 
суспільстві. М ожливо, що його популярністю, тим, що це була всезагальна 
й неодмінна умова подальших відносин, пояснюється та значна твердість, 
з  якою Многогрішний і старшина відстоювали свої вимоги.

Та московський уряд, очевидно, покладав надії на розкол, що знайшов 
вираз у відокремленні Многогрішного від Дорош енка, і вирішив все-таки 
не поступатись українським вимогам. Він позондував Дорош енка, якого 
надалі ще притримувались південні лівобережні полки, але коли й Д о 
рошенко висунув ту ж  вимогу про виведення воєвод, московський уряд 
вирішив триматися М ногогрішного. Він міг розраховувати, що останній 
у своєму фальшивому становищі між Дорошенком та М осквою виявиться 
поступливішим і, не маючи духу відмовитись від гетьманської булави, від
ступиться від свого ультиматуму. Справді, вже в березні 1669 р. М ного
грішний поступився. Н а  раді у Глухові, хоча й не без значної опозиції, було 
прийнято «статті» — договір між Україною, власне, українською старшиною 
та московським урядом, укладений у стилі міжнародного трактату (т. зв. 
Глухівські статті). П ісля цього Многогрішний був ще раз підтверджений 
на гетьманстві і отримав знаки влади від московського делегата.

В остаточно прийнятій редакції цих Глухівських статей ухвалювалося, 
що московські воєводи крім К иєва призначатимуться до П ереяслава, Н і
жина, Чернігова та О стра, але вони не матимуть права втручатися в суд 
і врядування, — їм будуть підпорядковуватись лише московські ратні люди 
їхніх залог. Таким чином, після виявленого народом невдоволення москов
ський уряд відмовився від запровадження московської адміністрації та по
даткового обкладення в Україні. З а  гетьманом не визнавалося право зносин
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з  іноземними державами, але зберігалася на майбутнє участь козацьких 
делегатів у московських дипломатичних конференціях.

Ц е був дуже відчутний удар по планах Дорошенка, але він не збентежив 
його, і — до честі Дорош енка треба сказати — він не став витрачати сили 
й енергію на боротьбу з  М ногогрішним. Х оча він і дивився на останнього 
звисока, як на самочинного «покутнього гетьманчика», але підтримував 
з  ним добрі стосунки, тим більше, що й без того мав достатньо клопоту, 
а спільність національної програми зближ увала його з  М ногогрішним: 
ми вже бачили, що їхні побажання у сфері відносин з  М осквою були більш- 
менш однакові. П итання про передання П ольщ і К иєва, за  перемир’ям 
1667 р. залишеного тільки на два роки під владою М оскви, збуджувало тоді 
велику тривогу в Україні. М оскву звинувачувано у нехтуванні національ
них інтересів України та зайвій поступливості стосовно Польщ і. П ідозри 
зростали тим більше, що козацьких делегатів, усупереч обіцянкам, не було 
допущено до конференцій, які відбувалися між уповноваженими М оскви 
та Польщ і. Ц і спільні турботи й прикрощі зближували Дорош енка з  М н о
гогрішним, дуже засмученим поведінкою московських політиків. І, кінець 
кінцем, скарги на поведінку московського уряду, які заявляв Многогрішний, 
послужили приводом до його швидкого падіння.

Многогрішний взагалі не вмів поставити себе у гарні стосунки зі старши
ною. Остання була схильна дивитися на нього звисока, як на людину нову, 
«мужичого сина», притому досить простодушного. Постійно підозрюючи 
старшину в інтригах, Многогрішний часом дозволяв собі різкі вихватки проти 
неї. Невдоволені дійсно влаштували змову у березні 1672 р. і, за  згодою 
з  московським загоном, що перебував при гетьмані, схопили його й віді
слали до М оскви, звинувачуючи у зраді московському урядові і прохаючи 
дозволу обрати нового гетьмана. Звинувачення були цілковито неправдиві, 
а наскільки все це мало характер особистої інтриги, доводить страх змовників, 
що військо й населення виступлять проти них; тому раду для виборів нового 
гетьмана вони навіть не наважилися влаштувати на українській території, 
а перенесли за московський кордон, під охорону московського війська (на 
урочище К озацька діброва). А ле, незважаючи на очевидну брехливість 
звинувачень, московський уряд вважав за краще надати їм значення. Н ад  
Многогрішним у М оскві влаштували суд; гетьмана піддали катуванням, і, 
хоча жодних доказів проти нього не знайшли, проте його з  родиною та най
ближчими прихильниками заслали до Сибіру, де Многогрішний у дуже 
тяжких матеріальних умовах жив ще у перші роки X V III ст.

Серед загального обурення і паніки, викликаних в Україні таким сва
віллям і жорстокістю, гурток змовників, з  дозволу московського уряду,
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ласки якого він намагався зажити крайньою догідливістю, під охороною 
московського війська поквапився здійснити обрання нового гетьмана. 
О брано було генерального суддю Самойловича, справжнього кандидата 
старшини, виконавця її соціально-економічної програми, людину спритну, 
запобігливу, але нічим особливим не заплямовану, а стосовно М оскви дуже 
лояльну. Він також  був людиною новою — син священика, він і пізніше мав 
прізвисько «Попович», яким хотіли підкреслити його пізніші аристокра
тичні нахили й пихатість, що спричинили згодом загальне невдоволення. 
П ри  його обранні відновлено було Глухівські статті 1669 р., за  винятком 
лише права участі українських делегатів у дипломатичних конференціях: 
це право, яке становило останню тінь державної самостійності України, 
тепер було скасовано. Крім того, старшина застерегла собі різні гарантії 
від гетьманського самовладдя.

З  Дорош енком Самойлович не підтримував уже таких тісних і со
лідарних відносин, як М ногогрішний, і роздвоєння України відчувалося 
цілком помітно. Була ще й третя політична група — Зап орож ж я із су
сідніми південними територіями по обох берегах Дніпра, яке в цей час 
не підпорядковувалося ні Самойловичу, ні Дорошенку, а виставляло своїх 
власних гетьманів, котрі довершували тодішнє розчленування України. Щ о 
правда, ці гетьмани не мали великого значення; навпаки, за Дорошенком 
усе ще відчувалася велика моральна сила, і Самойлович постійно боявся, 
що московський уряд може пожертвувати ним для угоди з Дорошенком. 
Тому він посилено намагався розсварити з ним М оскву і по змозі всіляко 
послабити. М осковський уряд справді був дуже стурбований Дорошенком 
і не знаходив способу поладнати з ним. Південні полки все ще стояли поза 
залежністю від М оскви, тяжіючи до Дорош енка або до гетьманів, які один 
за одним спливали на Запорож ж і. З  іншого боку, московський уряд непокоїв 
союз Дорош енка з  Туреччиною, що набував дедалі відчутнішого значення 
й загрожував великими ускладненнями.

Я  згадував, що у зносини з  Туреччиною Дорош енко ввійшов уже не
вдовзі після того, як став гетьманом. У 1669 р. він укладає остаточну угоду 
з  Портою , визнавши себе васалом султана, за  що останній обіцяв йому д о 
помогу для звільнення України в її етнографічних межах — до Перемишля 
й Самбора, до Вісли й Німану, до Севська й Путивля (себто до москов
ського кордону). А ле союз із Туреччиною й Кримом, навіть без визнання 
їхнього верховенства, був вельми непопулярний серед козацтва. Своє під
данство султану Дорош енко по змозі маскував перед народними масами, 
та їм досить прикрими видавалися вже й союзні відносини з  «невірними», 
одвічними ворогами; тим більше, що прихід в Україну «союзників» татар



2 5 6  НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

супроводжувався спустошеннями самої союзної території та виведенням 
у полон жителів. Х оча Дорош енко у своєму трактаті з  Туреччиною й по
ставив умовою, що такі безчинства надалі не повинні мати місця, але всі 
його подання у цьому сенсі турецькому й кримському урядам залишалися 
безплідними. Серед населення Правобережної України під враженням цих 
татарських спустошень починається справжнє втікацтво; еміграція на Л і
вобережну Україну, що розвинулася вже перед тим, дедалі посилюється, 
доходячи до масових масштабів. А  проти самого Д орош енка, з  огляду 
на непопулярність його політики, виступають усе нові й нові претенденти, 
особливо з  боку Запорож ж я, ворожого союзу з  Кримом. У 1 6 6 9 —1672 рр. 
Дорошенкові доводилось вести постійну боротьбу з  такими запорозькими 
гетьманами — Суховієм, Ханенком.

А ле, незважаючи на цю непопулярність і тривожні симптоми, Д оро
шенко наполегливо тримався союзу з  Туреччиною. З  її допомогою він перш 
за все хотів остаточно покінчити з  претензіями Польщі на Україну і закликав 
турецький уряд до активних виступів. Та П орту нелегко було схилити до р і
шучого кроку, і Дорошенко, не наважуючись власними силами розпочати 
відкриту боротьбу з  Польщ ею , укладав трактати, затягував переговори, 
подавав надії, аж  поки нарешті польському урядові увірвався терпець, 
і, оскільки Дорош енко висував дуже високі вимоги, поляки звернулися 
до Х аненка. З  цим більш піддатливим авантюристом вони уклали у 1670 р. 
угоду, визнавши його гетьманом. Х аненко задовольнився нічого не вартими 
обіцянками щодо свободи православної релігії, недоторканності козацьких 
земель і т. ін. А ле угода не мала ніякого значення вже тому, що Х аненка 
визнавали гетьманом лише невеликі території у південній частині П раво 
бережної України. З а т е  Дорошенкові ця угода не могла прищепити добрих 
почуттів до Польщ і, і він із подвоєною енергією спонукав турецький уряд 
до походу в Україну.

Н ареш ті султан М агомет IV  вирішив рушити на Польщ у. Н ап ри 
кінці 1671 р. він почав готуватися до походу й вислав польському уряду 
повідомлення, що внаслідок нападів поляків на територію його васала Д о 
рошенка він, султан, вирішив здійснити похід на Польщ у. У  травні 1672 р. 
султан, дійсно, вирушив у похід з  величезним військом. Х ан  зі своєю ор
дою був висланий уперед і разом з  Дорош енком розсіяв польські загони, 
що перебували в Україні, та козаків Х аненка. Турецька армія обложила 
К ам ’янець, погано озброєний, який здався після нетривалої облоги, по
тім рушила на Галичину й обложила Л ьвів. Н іхто у П ольщ і не думав про 
опір. П ольські комісари, що прибули до турецького табору під час облоги 
Л ьвова, погодились на всі умови турків, поступившись Туреччині П о д і
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ллям й зобов’язавш ись, крім того, сплачувати щорічну данину. «Україна 
в давніх межах» віддавалася Дорошенку, і польські залоги, які ще там з а 
лишались, польський уряд зобов’язувався вивести звідти. Н а  цих умовах 
було підписано договір під Бучачем 7 жовтня 1672 р., і турецька армія, 
зайнявши П оділля, відійшла назад.

Таким чином, першу половину плану Дорош енка, вочевидь, було ви
конано. Недалеким видавалося і його подальше виконання. М осковський 
уряд, стурбований союзом Дорош енка з  Туреччиною і застереженням, 
яке давало йому нашестя турків на Польщ у, готове було йти на всілякі 
поступки, аби лиш убезпечити себе від турків. Україною ходили чутки, 
що візир обіцяв наступного року привести військо для підкорення Л іво 
бережної України, і це викликало тут загальну паніку, що налаштовувала 
дуже тривожно урядові сфери. Уряд і земський собор вирішили прийняти 
Дорош енка з  Правобережною Україною під московську протекцію з огляду 
на те, що за Бучацьким договором П ольщ а відмовилась від прав на П раво
бережну Україну і перемир’я з  Польщ ею  не з в ’язувало більше московський 
уряд стосовно України. М осковський уряд був готовий піти на поступки 
вимогам Дорошенка.

Якими були вимоги Дорош енка, дізнаємося з  одного трохи пізнішого 
його листа (1673 ). Він вимагав, щоби на всій Україні у межах Київського, 
Брацлавського та Чернігівського воєводств був один гетьман; його владі 
мало підкорятися Запорож ж я, а також і Київ, себто московські воєводи 
мали бути виведені навіть із К иєва та їх ніде не повинно було бути; але 
московський уряд візьме на себе зобов’язання оберігати Україну. Ц е  було 
повторенням програми 1668 р., й вона була тепер дуже близька до здійснен
ня. А ле успіх Дорош енка був вельми нетривкий, оскільки був результатом 
лише скороминущої паніки, наведеної турками, й ця нетривкість швидко 
виявила себе.

Н асамперед плани московського уряду зустріли перешкоди з боку 
Польщ і. П ольський уряд заявив, що він не відмовляється від прав на П р а 
вобережну Україну й не збирається виконувати Бучацький договір, тому 
прийняття Дорош енка під московську протекцію вважатиме порушенням 
перемир’я. С правді, П ольщ а не вивела своїх залог з  П равобереж ної 
України й надалі підтримувала Х аненка проти Дорош енка. Ц е  зупинило 
М оскву. Тим часом страх, посіяний турками, скоро розвіявся. Н аступного 
року турки походу не повторили, П ольщ а наважилася перейти до на
ступальної війни, і під Х отином Собєський переміг турків. Самойлович, 
який усіма засобами намагався завадити угоді московського уряду з  Д о 
рошенком, бо воно позбавило б гетьманства його самого, радив не довіряти
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Дорош енкові і діяти зброєю . М осковський уряд, кінець кінцем, вирішив 
дослухатися до цієї поради.

Н а  початку 1674 р. Самойлович і Ромодановський отримали наказ 
рушити за Дніпро. їм було доручено почати воєнні дії тільки в тому разі, 
якби не вдалося прийти до згоди з  Дорошенком, але Самойлович навмис
не не вступав з  ним в ніякі переговори, а постарався залучити на свій бік 
правобережне військо та населення.

Дійсно, майже все населення Правобережної України перейшло на бік 
Самойловича, коли він з ’явився тут зі своїм і московським військом. 
О бставини, в яких відбувався турецький похід 1672 р., — перетворення 
християнських церков П оділля на мечеті, набір хлопчиків у яничари, ви
падки насильницького навернення на магометанство, — все це ще більше 
загострило обурення проти Дорош енка за  його союз із Туреччиною, так 
що воно мало свій прояв навіть серед наближених до нього. З а  відсутністю 
турків, єдиною опорою й надією Дорошенка були татари, але й вони не при
йшли на його заклик. Х ан  був невдоволений тим, що Дорошенко, оминаючи 
його, ввійшов у безпосередні зносини з Туреччиною, й неохоче виконував 
накази допомагати гетьману, що надходили звідти. Коли з ’явилося військо 
Самойловича, цілковита відсутність співчуття до Дорош енка — власне, 
до його політики — виявилася серед українського населення в усій своїй 
наготі, і як реакція все обернулося до Самойловича та М оскви.

Дорош енко побачив, що його покинули всі. У його резиденції — Ч и 
гирині з  околицями — з ним залишилось, як казали, всього 5 000  козаків, 
серед яких також було багато незадоволених. Самойлович зайняв залога
ми Наддніпрянщину, депутати десяти правобережних полків, з ’явившись 
до нього, визнали верховенство М оскви. Н а  запрошення Самойловича, 
який після окупації Наддніпрянщини повертався за  Дніпро, вони прибули 
до Переяслава і тут, на пропозицію Ромодановського, визнали гетьманом 
Правобережної України Самойловича і ще раз прийняли протекцію М оскви. 
Н а  цій же раді склав знаки гетьманського достоїнства Х аненко, і їх було 
передано також Самойловичу, якого таким чином було визнано єдиним 
гетьманом для всієї України (15 серпня 1674 р .).

Сам Дорошенко завагався і готовий був капітулювати, але його втримав 
Сірко, що пройнявся ненавистю до М оскви відтоді, як побував у москов
ському засланні, і в цьому ж  напрямку впливав тепер на Запорож ж я.

Коли після відходу московського війська на допомогу Д орош енку 
прийшли кримські татари, він спробував повернути відпалу Україну, діючи 
терором та екзекуціями. А ле його набутки було втрачено знову, коли тут 
з ’явився загін, посланий Самойловичем. Нареш ті прийшли турки, на яких
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покладав усі надії Дорошенко, але вони не кинулись на Київ і Л івобережну 
Україну, а зайнялись екзекуціями на Поділлі та Брацлавщині, так що і цей 
їхній похід не дав бажаних для Дорош енка наслідків. Страх перед Туреччи
ною остаточно зник. О днак і здійснений Самойловичем з  Ромодановським 
новий похід на П равобережну Україну не вирізнявся енергією. Становище 
залишалось невизначеним. Наступний 1675 рік минув у дрібних сутичках. 
Д о  екзекуцій Самойловича і Дорош енка, московських, татарських і ту 
рецьких доєдналися ще й польські: П ольщ а, яка спочатку не опротестувала 
приєднання П равобереж ної України до Лівобережної, виступила тепер 
з  претензіями й вислала військо.

Ц е безладдя, екзекуції з  усіх боків, постої татар і турків і т. ін. спри
чинилися, врешті, до повного відчаю населення. Коли виявилося, що й 
московське верховенство не надає спокою й безпеки, населення П раво
бережної України, усе поспіль, починає виселятися. Еміграція, яка над
звичайно розвинулась уже з  1660-х  рр., стає суцільною в 1674—1676 рр. 
П равобережна Наддніпрянщ ина та Брацлавщ ина цілковито спорожніли; 
рух охопив і території, що лежали далі на захід; поляки й Дорош енко 
марно намагалися його зупинити. Дорошенкові це спустошення України 
завдавало останнього удару; даремно він вживав крайніх заходів терору — 
громив ватаги переселенців, віддавав їх у неволю татарам, — еміграція йшла 
із стихійною силою, і вже 1675 р. Самойлович доповідав у М оскву, що за 
Дніпром лишилося дуже мало населення. О скільки в лівобережних полках 
було вже мало вільних земель, то переселенці йшли далі, за  московський 
кордон, в округи Охтирську, Сумську та ін.

Дорош енко остаточно усвідомив безнадійність свого становища. Н е 
звичайне видовище являв собою цей «останній козак», усіма покинутий, без 
війська й запасів сидячи на своїй Чигиринській горі, який все ще слугував 
предметом тривог для сусідніх держав, дипломатичних перемовин і полі
тичних комбінацій. Дорош енко намагався тепер добитись у московського 
уряду, щоб він визнав його гетьманом хоча б для певної частини України; 
та московський уряд вже наполегливо стояв на тому, що одним-єдиним 
гетьманом українських земель має бути Самойлович, і не обіцяв Д орош ен
кові нічого, крім амністії. А ле визнати «регімент» Самойловича не хотілося 
ані Дорошенку, ані С ірку — єдиній його опорі в Україні. Сірко виступив 
з  теорією, що вибір гетьмана належить Запорозькій  Січі. Дорошенко склав 
перед її представниками свої гетьманські клейноди — знаки влади, і С ірко 
носився з  планом скликати нову раду для обрання гетьмана. Перемовини 
про це затяглися на кілька місяців. Тим часом, після тривалих зволікань, 
Самойлович з  Ромодановським за дорученням московського уряду рушили
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знову до Дніпра. Дорош енко закликав на допомогу турків і татар — вони 
не прийшли. П ередовий корпус українсько-московської армії підійшов 
до Чигирина. Дорошенко вирішив, що час його настав: він вийшов назустріч 
передовому полку зі старшиною й духівництвом та приніс присягу, а потім 
із двохтисячним загоном, який залишався при ньому, прибув до табору 
Самойловича й Ромодановського, розташованого на лівому березі Дніпра, 
і склав клейноди, що й були передані Самойловичу (вересень 1676 р .).

Ц им  закінчилася політична кар’єра Дорош енка. Свого віку він мав 
намір дожити в Україні як чесна людина, але його незабаром закликали 
до М оскви. Самойлович намагався заперечувати, вбачаючи в цьому по
рушення своєї присяги Дорошенкові стосовно свободи й недоторканності 
його особи і побоюючись, що громадська думка звинуватить його у цьому 
порушенні. А ле московський уряд наполіг, і Дорошенко мусив підкоритися. 
З  М оскви в Україну, незважаючи на всі його прохання, Дорош енка вже 
не відпустили, а тримали у почесному ув’язненні. П ізніш е його призначили 
воєводою до В ’ятки, а після дворічної служби він отримав маєток Ярополче, 
у Волоколамському повіті, де й скінчив свої дні (помер у 1698 р .).

П итання про П равобережну Україну було вирішено лише через кілька 
років після капітуляції Дорошенка. Туреччина не хотіла відмовитись від неї і, 
не підтримавши вчасно Дорошенка, після його капітуляції почала готуватися 
до походу, а на місце Дорош енка виставила гетьманом Ю рія Х м ельниць
кого. Схоплений турецьким військом в Україні та присланий до К онстан
тинополя у 1672 р., він утримувався тут в ув’язненні; тепер султан наказав 
патріарху зняти з  нього чернецтво і вислати в Україну як свого васала.

Влітку 1677 р. турецька армія, маючи із собою Хмельницького, при
була в Україну й обложила Чигирин, де після капітуляції Дорош енка було 
поставлено московську залогу. Н а  виручку рушили з-за  Дніпра Самойлович 
з  Ромодановським, і турки, знявши облогу, пішли, але наступного (1 6 7 8 ) 
року повторили похід знову. Така наполегливість Туреччини налякала мос
ковський уряд, і він, посилаючи знову Самойловича з  Ромодановським, 
у таємній інструкції останньому доручив зруйнувати Чигирин, населення 
вивести й укласти з  турками угоду, щоб П равобережну Наддніпрянщ ину 
залишити порожньою і без укріплень. Інструкцію цю було дано потай від 
Самойловича, який не погоджувався зректися Правобережної України, і, 
незважаючи на його бажання відстояти Чигирин, кампанія 1678 р. закін
чилася тим, що після стійкої оборони московська залога вийшла з  Чигирина 
за  наказом Ромодановського, а чигиринський замок було зірвано порохом. 
Реш тки населення з  наддніпрянських місцевостей були силоміць вигнані 
за  Дніпро 1679 р. — це т. зв. у народній традиції «згін». Самойлович про
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ектував оселити цих задніпрян у Слобідській Україні, передавши останню 
у гетьманське управління, але московський уряд на це не погодився, і з а 
дніпровські переселенці, кінець кінцем, були поселені на південно-східній 
околиці, на півночі від річки Орелі.

Намагання Ю рія  Хмельницького зміцнити своє становище в Україні 
з  допомогою татар і турків тим часом не вдалися. П ід  впливом С ірка дея
кий час вагалося ще Запорож ж я — чи не приєднатися до Хмельницького, 
та кінець кінцем і Сірко не схотів пов’язувати себе з  турками. Сподівання 
турків, що ім’я Хмельницького привабить до нього населення, цілковито 
не справдилися, і 1681 р. його було відкликано.

Боротьба за  П равобережну Україну встигла тим часом стомити і Т у
реччину, і М оскву, й між ними почалися переговори про мир. П ольщ а, 
що мріяла про повернення Поділля, бажала залучити М оскву до протиту- 
рецької ліги; у 1680 р. вона уклала з  М осквою трактат, за яким за платню 
у 20 0  тис. рублів відмовилась назавжди від Києва, котрий вважався доти 
лише у тимчасовому володінні московського уряду, і тепер пропонувала 
останньому союз проти Туреччини. М осковський уряд, з  огляду на цю ди 
лему, звернувся за  порадою до Самойловича. Той радив не входити в союз 
із Польщ ею , а помиритися з  Туреччиною, але застерегти для себе землі між 
Дніпром і Дністром або принаймні — до Південного Бугу. М осковський 
уряд прийняв цю точку зору й намагався дійти згоди з Туреччиною. А ле 
кримський хан рішуче заперечив проти того, аби поступатися П равобе
режною Наддніпрянщиною, і московський уряд згодився визнати Дніпро 
кордоном, з  тим, щоб край між Дніпром та Південним Бугом залишався 
незаселеним. Н а  цих умовах укладено трактат 1681 р. О днак при ратифікації 
його у Константинополі турецький уряд виключив застереження про те, 
що Наддніпрянщ ина має залишатися пустелею, і навіть зробив доповне
ння, що переселенням з Л івобережної України на правий берег не повинні 
чинитися перешкоди. Ц і зміни викликали велике невдоволення Самойловича 
і взагалі в Україні, але було вже пізно — трактат підписано.

Перш е місце в літературі для цих років залиш ається за монографією 
Костомарова «Руїна» (закінчується скиненням Самойловича). Н ебагато 
додали новіші праці: Яворницького — «И стория запорожских козаков», 
т. II, 1894, і В овка-К арачевського — «Борьба П ольш и с козачеством 
во 2-ой пол. X V II  и нач. X V III  в.», 1899. З  більш спеціальних згадаю: 
про Брюховецького — статтю Є . С . у «Киевской старине», 1885, про Д о 
рошенка — Целевича у «Записках Н аук. тов. ім. Ш евченка», т. X X V ; 
крім того: Эйнгорн — «Сношения малорусского духовенства с московским 
правительством», 1899.
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XX. ВІДНОСИНИ КІНЦЯ XVII СТ.

Капітуляція Дорош енка була дуже важливим симптомом в українських 
відносинах. Ц е  був останній сподвижник Хмельницького, останній пред
ставник гуртка автономістів, що виплекали ідею самостійної української 
держави. Своєю  наполегливістю й незламністю в очах сучасників він звів 
цю ідею до абсурду. Необхідність змиритися з  тісною залежністю від М о 
скви та підкоритись московській політиці — для величезної більшості укра
їнського суспільства стала очевидним фактом. Гетьманство Самойловича, 
представника цілковитої лояльності стосовно московського уряду, втілювало 
це усвідомлення. Коли московським політикам знадобилося зробити С ам о
йловича офірним цапом через їхні невдачі й він був принесений у жертву 
цій певним чином «державній необхідності», новий гетьман Іван М азепа, 
що зайняв його місце, пішов цілком по стопах Самойловича. І у внутрішній 
політиці, і у відносинах з  московським урядом він виконував вимоги й по
бажання останнього, всіляко намагаючись довести свою запопадливість, 
хоча вони часто болісно зачіпали інтереси України та гетьманської влади. 
П онад тридцять років «Гетьманщина», як звалася Л івобережна Україна, 
тихо пливла, без жодних конфліктів і пертурбацій, на буксирі московської 
політики, аж  поки несподівані політичні комбінації потягнули М азепу  
з  його лояльного шляху. Та й ця пертурбація, власне, не змінила загально
го напряму політичного та соціально-економічного процесу Л івобережної 
України — лише прискорила його темп.

Будучи ставлеником старшини, Самойлович вірою і правдою служив 
її становим та економічним інтересам, посилено рекомендуючи селянському 
населенню виявляти всіляке «послушенство» своїм поміщикам і старанно 
заступаючи дорогу до козацького звання «жителям тягловим». Ц е  не могло 
принести йому популярності в народних масах, роздратованих також з а 
провадженням непрямих податків на різні предмети споживання та збору 
продуктів на військові потреби й витрати управління. Особливе невдово
лення — не лише мас, а й заможної буржуазії — викликало запровадження 
державної монополії винокуріння, продажу тютюну й дьогтю, що віддавав
ся на відкуп («оранда»). Неприхильність народних мас до Самойловича 
як представника інтересів старшини знаходила вираз і в недружньому 
ставленні до нього Запорож ж я, що виразно відбивало настрої мас. Офіційно 
підпорядковане гетьманській владі, воно завж ди сперечалося й відмовляло 
у покорі Самойловичу, як і наступникові його булави й політики М азепі. 
З і  свого боку, старшина була невдоволена непотизмом Самойловича, його 
прагненням проводити на вищі посади своїх родичів. Скарж илися на його
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корисливість і хабарництво, на панські замашки. Усе це прикро вражало 
у вискочці, який не пам’ятав, за словами сучасника, «на подлость своего 
рожаю» (свого низького походження); сам же по собі гетьман та його сім’я 
були лише типовими представниками старшинського класу.

Навчений гірким досвідом свого попередника Многогрішного, що зли 
дарював підневільним у Сибіру, за його власними словами, «поневіряючись 
між дворами й помираючи голодною смертю», Самойлович посилено на
магався не дати московському урядові жодного приводу до незадоволен
ня. Він навіть не відмовив у своєму сприянні здійсненню давнього плану, 
що цікавив московський уряд з  часів Хмельницького і тепер знову стояв 
на черзі, — підпорядкування української церкви М осковському патріарха
ту. З а  наполяганням московського уряду Самойлович провів на Київську 
митрополію людину, яка виявила готовність прийняти посвячення від 
московського патріарха й визнати його владу над собою. Ц е  був родич 
Самойловича, князь Гедеон Святополк-Четвертинський, єпископ луцький. 
Самойлович поставив, однак, умову, що московський уряд сам уладнає 
справу з  константинопольським патріархом, себто одержить од нього від
речення від влади над Київською митрополією. А ле константинопольський 
патріарх з  іншими патріархами не побажав на це згодитись, і московський 
уряд звернувся по допомогу до великого візира. О скільки П орта тоді 
була зацікавлена у збереженні добрих відносин з  М осквою через проти- 
турецькі підступи П ольщ і, візир не відмовив у своєму сприянні у такій 
делікатній справі й своїми засобами справді змусив патріархів виконати 
вимогу М оскви. Таким не особливо благочестивим чином було досягнуто 
«великої справи церковного в о зз’єднання східної та західної Росії», як на
зиває її московський історик1, а автономному життю України завдано було 
ще однієї немалої шкоди.

М осковський уряд мав би цінувати цю непохитну лояльність С ам ой
ловича, поступливість щодо вимог московської політики та виважену, 
обережну політику. Самойлович розраховував на цю прихильність М оскви 
і у другій половині свого правління справді став пихатим і самовладним 
у внутрішніх відносинах України. Він починає усувати старшину від участі 
в управлінні, чинить самовладно, без участі ради старшини, як поквапилася 
поскаржитись на нього остання, коли настав час його падіння: «все сам 
робить, нікого до ради не кличе», «старшине генеральной нет у него чести 
належащей ни безопасения: больше от гнева и похвальных его слов мертвы 
бывают, нежели покойны живут»2.

1 Соловйов, «История России», III, стор. 986.
2 «Источники малорос, истории, собр. Бантышем-Каменским», т. I, стор. 302.
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Д вох своїх синів Самойлович влаштував на полковницьких посадах, 
дочку віддав за  московського боярина й забезпечив його призначення 
воєводою в Київ. М аючи такі з в ’язки, він, мабуть, сподівався передати 
гетьманську булаву після себе одному з  синів і закріпити за своєю родиною 
провідне становище. Ц е  спричиняло сильне невдоволення старшини проти 
нього, яка й випробовувала на ньому час від часу жало доносу та інтриги 
й поспішила повалити зарозумілого вискочня, щойно помінялося ставлення 
до нього московського двору. Взагалі, у задушливій атмосфері свавілля 
й безправ’я, що встановилася в Україні під московським режимом, інтриги, 
підкупи й доноси починають набувати головного значення у місцевій «по
літиці», й історії падіння Многогрішного та його наступника Самойловича 
є яскравими ілюстраціями тодішніх стосунків.

М ожливість скинути Самойловича дала старшині зовнішня політика. 
Д уж е лояльний і поступливий стосовно московської політики загалом, 
Самойлович ніяк не міг примиритися зі зближенням із Польщ ею , яке ви
явилось у московській політиці 1680-х. У цьому випадку він був виразником 
поглядів української старшини, особливо лівобережної, вельми недобро
зичливої щодо Польщ і. Самойлович не мирився з  відреченням од П раво
бережної України й не приховував свого невдоволення, коли московський 
уряд, під впливом тодішнього тимчасового правителя Василія Голіцина, 
рішуче перейшов на ґрунт союзних відносин із Польщ ею .

У 1686  р. було укладено з  П ольщ ею  вічний мир. З а  цим миром 
польський уряд остаточно відмовився від К иєва з  його округою, ще раз 
застерігши за  це грошову суму — 146 тис. рублів, а також від влади над 
Запорож ж ям . Самойлович, який висунув цю вимогу щодо Запорож ж я, 
домагався також, щоби П ольщ а віддала під московську протекцію землі 
між Києвом та Чигирином, і московські уповноважені висунули також  
і цю вимогу, але поляки не погодились, і було вирішено залишити спірні 
області незаселеними аж  до нової ухвали.

Ставш и союзницею П ольщ і, М осква увійшла до утвореного проти 
Туреччини союзу, в якому крім П ольщ і брала участь Германська імперія 
(точніше, австрійські землі) та Венеція. Свою участь у спільній боротьбі 
з  Туреччиною московський уряд вирішив здійснити походом на Крим, провід 
у якому взяв на себе Голіцин, а гетьман Самойлович мав брати участь також 
власною особою з  козацьким військом. Н езваж аю чи на те, що він не спів
чував цьому походові, старий гетьман не усунувся від участі в ньому й надав 
низку цінних вказівок стосовно умов, які мали забезпечити його успіх. О днак 
Голіцин не взяв до уваги цих вказівок, і споряджений з  великою помпою 
кримський похід 1687 р. закінчився цілковитим фіаско. Ц е  загрожувало
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сильно похитнути становище Голіцина та його покровительки — правительки 
С оф ’ї, і йому хай там що треба було покласти провину невдачі на когось 
іншого. Самойлович, як найважливіша особа в поході після Голіцина, міг 
для цього послужити краще, ніж будь-хто, а його відома неприхильність 
до антитурецької ліги давала привід звинуватити його у недоброзичливому 
ставленні до походу. Переконавш ись, що з  цього боку звинувачення щодо 
Самойловича будуть прихильно сприйняті московським урядом, старшина 
на зворотному шляху з  кримського походу подала донос на Самойловича, 
де звинувачувала його у недоброзичливому ставленні до московського 
уряду і в тому, що він, будучи противником походу до Криму, зробив усе 
для того, щоб цей похід не вдався.

М осковський уряд прихильно прийняв донос, хоч, вочевидь, аніскіль
ки не вірив звинуваченням Самойловича у зраді. Голіцину було доручено, 
з  огляду на загальну неприхильність до Самойловича української старшини 
і війська, аби уникнути будь-яких заворушень, усунути Самойловича, ви
слати його з  родичами до М оскви і здійснити обрання нового гетьмана. 
Самойлович та його сини були негайно арештовані. Старш ина заявила 
при цьому, що терпіла від Самойловича всілякі утиски й беззаконня, але 
ні слідства, ні суду за всіма цими звинуваченнями вчинено не було. Старого 
гетьмана із сином Яковом, стародубським полковником, без суду заслано 
до Сибіру, а їхнє майно конфісковано. Другого сина Самойловича, Григорія, 
чернігівського полковника, спостигла ще жорстокіша доля. О скільки міс
цевий воєвода доніс, що Григорій Самойлович «бунтував», себто намагався 
уникнути свідчень під час арешту, то виникли підозри у неприхильності 
його до М оскви; його піддали суду, і, хоча, власне, ніяких серйозних про
вин за  ним не виявилося, боярська дума засудила його до смертної кари, 
і того ж  року вирок було виконано. Григорієві Самойловичу відрубали голо
ву у Севську, а майно його конфіскували. Старий Самойлович, засланий 
до Тобольська, помер там через два роки.

О скільки після звістки про арешт гетьмана в Україні почалися завору
шення, спрямовані проти старшини, «людей значних», відкупщиків і т. ін., 
й ці заворушення місцями мали прояв дуже різких ексцесів, вважалося 
за потрібне поквапитися з  обранням гетьмана, й до цього приступили не
гайно, усе в тому ж  таборі, на зворотному шляху з  Криму, де відбувся арешт 
Самойловича. Всесильний Голіцин рекомендував старшині генерального 
осавула Івана М азепу. Пізніш е виявилося, що за цю рекомендацію М азепа 
зобов’язався заплатити Голіцину 10 тис. рублів і виплатив їх після свого об
рання, ймовірно, з  майна свого попередника (половину майна Самойловича 
було забрано до царської скарбниці, а половину — до військової). Ц ей
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підкуп і рекомендація всесильного тимчасового правителя вирішили вибір: 
старшина взяла до відома побажання московського уряду.

Виборчій раді передувала ревізія української конституції — встанов
лення «статей». Політичну автономію України було вже й попередніми об
меженнями та практикою введено в дуже скромні рамки, тепер до старих 
(Глухівсько-конотопських) статей 1672 р. московський уряд додав ще нові 
обмеження. Постановлено було, що не лише гетьман не може бути ски
нутий, а й генеральна старшина не може бути зміщена «без волі й указу» 
царського. Рекомендувалося «гетману и старшине народ малороссийский 
всякими мерами и способы с великороссийским народом соединять и в 
неразорванное и крепкое согласие приводить супружеством и иным по- 
ведением, — чтоб никто голосов таких не испущал, что М алороссийский 
край гетманского регименту, а отзывались бы везде единогласно их царского 
величества самодержавной державы гетман и старшина, народ малорос
сийский обще с великороссийским народом»1. З а т е  прийнято було кілька 
постанов у станових та економічних інтересах старшини: підтверджено 
маєтки, роздані гетьманами і старшиною; різко відмежовано козацький стан 
від міщанського й селянського; маєтки старшини та монастирів звільнено 
від податків на утримання війська. Обмежуючи автономію, московський 
уряд винагороджував старшину сприянням їй на ґрунті класових матеріа
льних інтересів, йдучи назустріч прагненням старшини до перетворення 
у спадково-привілейований власницький стан, і, зі свого боку, старанно 
спрямовуючи в цьому напрямку внутрішні відносини в Україні.

З а  встановленням статей настало обрання гетьмана: з  огляду на вищ е
сказане воно було простою формальністю. Утім, новий гетьман був цілком 
вірним виразником станових і політичних прагнень старшини, і з  цього 
погляду старшина не могла мати нічого проти нього.

М азепа з  походження був київський шляхтич, з  середніх родів. Свою 
молодість він провів при польському дворі як паж; пізніше його викорис
товували для дипломатичних доручень в Україні. Потім, у 1660-х  рр., він 
залишив придворну службу, — як припускають, внаслідок романтичної 
пригоди, яка мала гучний розголос і в більш чи менш прикрашених легендою 
й фантазією формах була оспівана низкою славетних поетів (Байроном, 
Пуш кіним, С ловацьким). П отім  він виступає у козацькому війську — 
спочатку під регіментом Дорош енка, згодом, захоплений у полон, робить 
кар ’єру під протегуванням Самойловича і посідає помітне становищ е 
у «Війську його царської величності Запорозьком у», як офіційно звалася 
козацька організація Гетьманщини.

1 Акти обрання Мазепи у Бантиша-Каменського, «Источники малорос, истории», 
т. І, стор. 318.
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Ш ляхтич за  народженням і вихованням, який у добу народних воєн 
України проти польсько-шляхетського режиму виростав в атмосфері інтриг 
королівського двору занепадницької Польщ і, досить випадково опинився 
у козацькому війську і навряд чи шукав у ньому чогось іншого, ніж особиста 
кар’єра, новий гетьман, подібно до свого попередника, був дуже сумнівним 
набутком для Гетьманщини в її тодішньому вельми серйозному становищі. 
Лю дина здібна й честолюбна, але надто ухильна й обережна, що надто вра
ховувала будь-який ризик і небезпеку для свого «я», бюрократ і дипломат 
за складом характеру і темпераментом, він мало підходив для самостійної, 
відповідальної ролі правителя. Я к  і його попередник, він ставив своєю пер
шою й головною метою підтримувати добрі стосунки з  московським урядом 
за  будь-яких обставин і за  будь-яку ціну, і це йому вдавалося. Н евдача 
нового кримського походу, здійсненого Гол^диним наступного року, що теж  
закінчився фіаско, не зашкодила М азепі. Й ого покровителя Голіцина було 
повалено, але новий уряд П етра прийняв ласкаво М азепу, який опинився 
у М оскві якраз вчасно, щоб влаштувати свої стосунки. Користуючись 
сприятливими обставинами, М азепа пред’явив на Голіцина скаргу за взятий 
з  нього хабар і постарався у такий спосіб повернути собі витрати на своє 
підвищення. Потім, з  відновленням воєнних дій у 1695 р., М азепа дуже 
запобігливо виконував воєнні доручення П етра, виказуючи за  кожної на
годи цілковите співчуття його планам, і здобув міцну прихильність царя.

У внутрішніх відносинах новий гетьман на перших же порах досить 
чітко означив свій політичний курс кривавими репресіями, якими було при
боркано бунти проти старшини, що прорвалися при скиненні Самойловича, 
й відновлено, за  словами тогочасного літописця, «тишина и безбоязнен
ное людем тамошним мешкане». Силою та владою свого гетьманського 
регіменту М азепа, подібно до свого попередника, підтримував з  усією 
енергією престиж старшини та її претензії стосовно «підданського» на
селення й допомагав старшині консолідуватись у згуртований спадково 
привілейований стан. У цьому аспекті правління М азепи  було, як і у з о 
внішній політиці, безпосереднім і безперервним продовженням правління 
Самойловича. Б ільш  характерну особливість його правління становило 
те ревне ставлення до церкви і міцно з в ’язаного з  нею тодішнього україн
ського культурного ж иття, яке помічаємо у М азепи  — більш ніж у будь- 
кого з  гетьманів. Н іби для того, щоб розвіяти упередж ення проти своєї 
особи як людини чужої — М азепа з  перших же років свого правління 
з  небувалою енергією та щедрістю створює цілу низку розкіш них і велич
них для свого часу будівель, звісно, головним чином церков, у дусі своєї 
епохи. Він осипає найбільш шановані церкви й монастирі України та за
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її межами багатими подарунками й пожертвами. Н авіть  тепер іще, після 
всіх офіційних переслідувань, які обрушились на ім’я і пам’ять М азепи, 
Україна, починаючи з  центру свого церковного життя, К иєва, і закінчуючи 
різними полковими й неполковими містами, сповнена мазепинських спо
руд, пожертв, традицій, що звеличую ть могутність, багатство й щедрість 
«ясновельмож ного».

Усі ці щедрі пожертви й викликані ними пишні похвали й панегірики, 
фіміам церковних і всяких інших витій не в змозі, однак, були примирити 
нижчі верстви українського населення з  політикою гетьманського уряду, яка 
так відчутно далася взнаки саме всілякій «черні», козацькій та не козацькій.

І та запобігливість, з  якою М азепа йшов назустріч московському уря
дові, не шкодуючи людей і витрат, висилаючи козацькі полки то в похід, 
то на різні військові роботи, і його догоджання кріпосницькій пожадливості 
старшини надзвичайно настроювали проти нього народ. Безперервні щорічні 
далекі походи у війнах, які зовсім не зачіпали інтересів України і були для 
України цілковитою новиною, зіткнення з  великоруськими начальниками 
і взагалі вся прикра атмосфера петровської солдатчини збуджували в Україні 
сильне невдоволення не лише проти московського уряду, а й проти занад
то ревного поплічника його, гетьмана. Та, можливо, ще більше не любили 
його в народі як протектора старшини, представника й винуватця дедалі 
зростаючої залежності селянського населення і рядового козацтва від по
міщиків-старшин, посиленого обкладення, обтяження прямими й непрямими 
податками, натуральними повинностями й панщиною. І без того непопу
лярний, М азепа ставав мішенню всіляких звинувачень. Я кщ о Самойловича 
не любили як пихатого вискочня, то на М азепу дивилися з  підозрою як на 
людину чужу, «католика», «поляка». Доноси на нього, починаючи з  перших 
років його гетьманства, майже не припинялися за  весь час його правління. 
А  характерним симптомом ставлення до нього народу є агітація останнього 
українського демагога П етрика Іваненка.

Ц я  загадкова людина, збіглий канцелярист військової канцелярії у 
1690-х  рр., намагався викликати народний рух проти гетьмана, старшини 
та московської влади, розраховуючи спертися на вороже до М азепи З а 
порожжя й на допомогу кримського хана. Він казав про себе: «Я  стою 
за посполитий люд, за найбідніших простих людей; Богдан Хмельницький 
урятував народ малоросійський з  неволі лядської, а я хочу врятувати його 
від нової неволі москалів та своїх панів». Визволення України з-п ід  москов
ського ярма в його очах нерозривно поєднувалось із соціальним переворотом, 
спрямованим проти старшини. Він доводив запорожцям, що московський 
уряд навмисно сприяє закріпаченню українського населення, дозволяючи
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гетьману роздавати старшині заселені маєтки, «записуючи нашу братію собі 
й дітям своїм навічно», «щоб робили наче невільники їхні». З а  його словами, 
московська політика ставила собі за  мету обернути Україну на звичайну 
провінцію та «обставити своїми містами», коли українське населення через 
такі надмірні податки й тягарі «замужичеет и оплошает».

Він був упевнений, що це пригноблене населення, озлоблене на геть
мана й старшину, на московський уряд і воєвод, гетьманських старост 
і відкупщиків, не забариться приєднатись до нього, щойно він з ’явиться 
з  військом у межах України. «П ане кошовий, — говорив він запорозькому 
кошовому, умовляючи взяти участь у поході, — хіба не допоможуть нам 
наші брати-«голоколінники», з  бідними людьми, яких сердюки (гетьманська 
гвардія. — М .Г .) ,  орендарі (відкупщики. — М .Г .)  й ті дуки, що їм царі 
маетностей понадавали, мало не живими їдять? Вони як почують, що ти 
з  військом вирушиш із Січі, то вони самі тих чортів-панів передушать, 
і ми прийдемо на готовий лад!»1.

С еред запорож ців слова П етрика знаходили співзвучний відгук. З а 
порозький кошовий Гусак у своїх листах теж  дорікав М азепі, цілком у тоні 
П етрика, що бідному люду в Гетьманщині стало гірше, ніж у польські часи; 
кожен заводить собі підданих, щоб вони йому сіно й дрова возили, печі 
топили, стайні чистили (докори повністю аналогічні тим, якими сучасник 
С ам овидець поясню вав повстання козаків проти П ольщ і у 1648  р .) . 
О днак  підтримати П етрика хоч трохи енергійно Зап о р о ж ж я у повно
му складі не наважилось, надавши цю можливість добровольцям, яких 
також  знайш лося не багато. Кримський хан, визнавш и П етрика у званні 
українського гетьмана, теж  не надав великої допомоги. П рикордонне 
населення, що заздалегідь нахвалялося, коли прийде П етрик, побити 
старшину й орендарів і відновити давні порядки, щоб усі були козаки, 
а панів не було, — тепер, з  огляду на незначні запорозькі й татарські сили, 
приведені О рликом , не наваж илось піднятися. М азепа, занепокоєний 
тривожними симптомами, завчасно рушив свої полки на кордон, і перший 
похід П етрика у 1692 р. зазнав повної невдачі, а наступні походи 1693 
та 1696  рр. вж е не викликали ніякого зацікавлення серед українського 
населення, і в останньому поході скінчив безславно і сам П етрик, убитий 
козаком, що спокусився великою нагородою, оголошеною за  його голо
ву. 11,324 3  кримськими татарами й невеликими партіями запорож ців (усю 
Січ йому не вдалося залучити на свій бік) П етрик у 1 6 9 2 —1696  рр. 
тричі здійсню є походи в Україну, сподіваючись викликати тут повстання,

1 Документи у Яворницького — «Источники для истории запорожских козаков», 
т. І, стор. 324, 42 0 —422, і в Костомарова — «Мазепа», стор. 107.
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та сподівання його не справдилися: українські маси були надто пригнічені, 
а невеликі сили, які приводив із собою П етрик, зовсім не подавали на
селенню надій на успіх повстання.11,324

Цілковито безплідний, цей епізод цікавий головним чином агітацій
ними промовами самого П етрика, незвичайними своєю різкістю й силою: 
вони вперше кидають яскраве світло на суспільний процес, що розвивався 
у Гетьманщині з  другої половини X V III  ст. і кристалізувався саме на межі 
X V II  та X V III  ст. Я к раз серед політичного затишшя і лояльної покірності 
старшини під регіментом Самойловича та М азепи закладалися міцні засади 
станових прав козацької старшини й поміщицького володіння в Україні, які 
розвивалися потім паралельно з поступовим знищенням автономії та форм 
виборного козацького правління. П редставивш и ті політичні умови, серед 
яких зароджувався й розвивався цей соціально-економічний процес, я по
винен тут трохи детальніше зупинитися на ньому.
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XXI. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОЦЕС 
У СХІДНІЙ УКРАЇНІ XVII-XVIII СТ.

Провідники українського руху X V II  ст., самі проникнуті становими 
поняттями П ольської держави, в якій вони виросли, безсумнівно, менш 
за все мали на увазі створення соціального перевороту. Навпаки, на кожному 
кроці в їхній діяльності прозирає ця несхитна впевненість у тому, що старий 
соціальний устрій має існувати й надалі1. О днак Хмельниччина у дійсності 
перетворилася на соціальну революцію, не лише в уявленнях народу, який 
ішов на заклик її вождів саме для перебудови суспільних та економічних 
відносин, — а й  фактично, за  своїми остаточними наслідками. М арно трак
тати польського уряду з  козаками ціною поступок у політичній і культурній 
сфері намагалися повернути Східну Україну шляхетському землеволодінню, 
повернути вигнаним польським шляхтичам їхні маєтки. Ц е  було основною 
метою всіх договорів від Білоцерківського трактату 1649 р. до договору 
з  Ханенком 1670-го. А ле жоден із цих трактатів не міг здійснитися, навіть 
за бажання правлячих українських кіл, внаслідок непереможної опозиції 
народних мас та їхньої рішучості не допускати повернення «лядського па
нування». Тільки дуже незначна жменька шляхетських родів, що перейшли 
під козацький регімент, залишилась в Україні, зберігши свої маєтки. Взагалі 
ж  пізніше існувало переконання, що під час Хмельниччини всі документи 
на володіння були «козацькою шаблею скасовані». Володіння з  привілейо
ваного, що спиралося на грамоти й документи, перетворилося на фактичне, 
основане на реальному володінні чи т. зв. «займанщині», окупації.

«Коли з  Бож ою  поміччю малоросіяни з  гетьманом Богданом Зиновієм  
Х мельницьким кровію своєю звільнили М алу Росію  від ярма лядського 
і від держави польських королів, — у ту пору на обох берегах Д ніпра вся 
земля була для малоросіян «сполная и общая», поки ці землі не було зайнято 
окремими господарствами й поселеннями — і після цього всі землі перейшли 
у власність «через займанщини»». «Ц і ж  займанщини малоросіяни у різний 
означували спосіб: одні оборювали, інші оточували «копцями» чи ровом, 
позначали знаками на деревах, і на цих займанщинах влаштовували все, 
що хотіли: вирощували гаї, заводили сади; хутори, слободи й села заселяли 
на своє ім’я». Ц е  свідчення українських козаків, надане в одному процесі 
за  володіння (наприкінці X V III  ст.), досить правильно представляє від
носини після Хмельниччини, і навіть ця картина нібито нового заселення 
України, яку воно подає, тільки однобічно перебільшена, але не хибна. Х оча 
вельми значна частина земель була й залишилась беззмінно у фактичному

1 Див. вище, розд. XVII та XVIII.
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володінні селян, міщан, козаків, церков і монастирів, але величезна маса 
шляхетських земель після втечі шляхти зробилася нікому не належною. З н а 
чна маса земель звільнилась унаслідок великого зменшення населення під 
час цих страшних народних воєн, а також масових рухів на схід, — усього 
цього масового перетасування, яким супроводжувався рух X V II  ст.

Завд яки  цьому виявилось дуже багато вільних, нікому не належних 
земель, цілих величезних просторів, на яких перший-ліпший міг оселятись 
і займанням та оброблянням перетворювати зайняту ділянку на свою влас
ність. Займанщ ині надавалося широке поле.

Таким чином у другій половині X V II ст. землеволодіння Східної України, 
переважно Лівобережної, про яку тут ідеться (оскільки у Правобережній, 
кінець кінцем, у першій чверті X V III  ст. шляхетське землеволодіння було 
відновлено), повернулося ніби до первісних умов і перед ним, здавалося, 
пролягав довгий шлях соціально-економічної революції. У  дійсності, однак, 
і землеволодіння, і загалом соціально-економічні відносини Гетьманщини 
пройшли цей шлях надзвичайно швидко, протягом кількох — не століть, 
а десятиліть. Причиною була та обставина, що в суспільному та еконо
мічному устрої її були наявні чинники, які з  надзвичайною швидкістю 
відновили, хоча й у дещо зміненому вигляді, зруйновані форми станових 
та економічних відносин.

Традиції привілейованого землеволодіння й кріпосницького господарства 
були безпосередньо збережені землеволодінням церков та монастирів, які 
після падіння польської влади поквапилися виклопотати собі підтвердження 
на свої маєтки від гетьманів і московського уряду та вцілілих (що перейшли 
під гетьманський регімент) шляхетських родів. Щ е  важливішим було те, 
що весь правлячий клас — козацька старшина та інтелігенція загалом ви
росли поголовно в тих самих традиціях, і найрадикальніший висновок, який 
вони були в змозі зробити з  пережитого, був лише той, що місце польської 
шляхти має зайняти новий привілейований стан із родів, які ознаменували 
себе заслугами у козацькому війську. М и бачили вже, що сподвижники 
Хмельницького у самий розпал визвольного руху виявляють прагнення 
перетворитися на привілейованих землевласників у дусі польської шляхти. 
Ц е  були загальні прагнення, які чекали лише сприятливих умов, щоб з а 
явити про себе з  цілковитою визначеністю.

Ц і умови повністю надав з в ’язок України з  М осковською державою — 
залеж ність від останньої і вплив московського суспільного ладу з  його 
кріпосницьким устроєм та привілейованим землеволодінням.

Ц ей лад впливав раніше сам собою — своїм прикладом та через своїх 
представників — служилих людей, які приходили в Україну у московських
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ратях, в ролі їхніх командирів, воєвод, пізніше — полковників-великоро
сів. У тому ж  напрямку діяв московський уряд, нагороджуючи старшину 
за  її поступки у сфері автономії підтвердженнями за  нею набутих маєтків 
та роздачею  нових. Такі роздачі практикувалися «за службу великому 
государю» у дедалі ширших масштабах в міру того, як московські впливи 
проникали глибше у внутрішні відносини України. І одночасно з  цим, усім 
своїм впливом, усією силою своєї централізованої державної машини, усією 
грозою своєї виконавчої влади московський режим стверджував, зміцнював 
й освячував зміни, які старшина здійснювала у суспільних та економічних 
відносинах Гетьманщини.

Усім цим московсько-петербурзький чинник відіграв надзвичайно важ 
ливу роль у перебудові українського життя — полегшуючи й підтримуючи 
діяльність старшини й потім санкціонуючи законодавчими актами здійснену 
нею перебудову суспільного устрою. Т ільки завдяки йому фактичні зд о 
бутки старшини одержали повну визначеність і непорушну міцність. Роль 
тим більше цікава, що упродовж усього X V III  ст. петербурзький уряд, 
як ми ще матимемо нагоду бачити, не припиняв у своїй українській політиці 
носити демократичну маску, граючи на демократичних і навіть демагогічних 
струнах та заговорюючи час від часу про неправедні набутки козацької 
старшини, поневолення народу й захоплення земель. Ц і загравання, однак, 
мали значення тактичних ходів, розрахованих на те, щоб тримати у рятівному 
страху старшину. О стання усвідомлювала дуже добре, якими несталими, 
без підтримки петербурзького уряду, залишались усі її надбання, всі станові 
права, й справді готова була на всілякі поступки з  огляду на такі демагогічні 
ходи центрального уряду.

Суспільний устрій Східної України після її звільнення від польського 
режиму вирізнявся великою несталістю. Стани існували, але між ними 
не було ніяких стійких і чітких меж. К озаки — військовослужилий клас — 
були привілейованим, вільним від податків станом, але зовсім не замкненим. 
Питання про реєстр фігурувало у «статтях» і трактатах, але не мало жодного 
реального значення: за  потужного, хронічного напруження військових сил 
кожен охочий міг бути козаком і збільшення народних контингентів могло 
бути тільки бажаним. «М ожнейш ие пописались в козаки, а подлейшие 
(бідні) осталися в мужиках», як потім згадували. В козацький «компут» 
(com pte, реєстр) можна було так само вільно вписатись, як і виписатися 
з  нього і перейти у стан міщанський, селянський чи духовний.

Щ оправда, як раніше польський уряд, так тепер московський і сама 
старшина, як ми бачили, виходячи з фіскальних та господарських міркувань, 
намагалися припинити ці переходи і таким чином відмежувати козацтво від
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селянства. Та це вдалося тільки пізніше — у X V III  ст. Тоді до козацьких 
«компутів» могли потрапляти тільки діти козаків, і оскільки в цьому замішані 
були економічні, власницькі інтереси правлячого стану, старшини, то за 
компутом стежили суворо, і якщо вийти з  козацького звання було легко, 
то потрапити туди, навпаки, було дуже важко. А ле хиткий стан козацької 
маси, що передував такому затвердінню, тривав довго.

Із загальної маси козацтва вирізнявся його верхній шар, правлячий 
клас — старшина. З  походження свого це аристократія посадова. У прин
ципі ці посади мали характер виборний і повинні були заміщуватись вільним 
козацьким вибором, але фактично вибір дуже рано почав замінюватися 
призначенням або мав значення суто формальної процедури, і посади 
розподілялися між членами правлячого класу, який, природно, прагнув 
того, щоб перетворитись на спадково привілейований стан. У Гадяцькому 
трактаті це було оформлено в ухвалі, що певна кількість осіб козацького 
стану щорічно буде нобілітована, себто отримає шляхетські права. Ухвала 
ця не набрала чинності, і процес такого перетворення здійснювався ф ак
тично. У  відносинах з  московським урядом старшина вже в кінці X V II  ст. 
(у  статтях 1687 р .) прирівнює себе до спадкового, служилого дворянства 
і наполегливо проводить цей погляд упродовж усього X V III  ст., аж  поки 
дійсно домагається цього визнання наприкінці X V III  ст.

Доти привілейоване становище членів старшинського класу доводилось 
підтримувати коли не дійсною військовою службою, то фікцією останньої. 
О скільки військово-адміністративна схема Гетьманщини не в змозі була 
розмістити по урядах представників старшинських родів, що дедалі при
множувалися й розросталися, створюються титулярні звання «військо
вих», «значкових» та «бунчукових» товаришів, які жалував гетьман і які 
надавали їхнім носіям певне офіційне становище у військовій ієрархії. Так, 
«бунчуковий товариш» вважається у ранзі безпосередньо за  полковником, 
вищим за полкову старшину; значковий товариш вважається в ранзі нижчої 
полкової чи сотенної старшини. Поступово зі зростанням старшинського 
класу кількість носіїв таких титулярних звань досягає величезної цифри. 
«Бунчукові товариш і», що користувалися особливо значними правами 
та привілеями, у середині X V III  ст. нараховуються сотнями, і під захистом 
цього звання знаходить, таким чином, пристановище величезна кількість 
старшини, яка не обіймала реальних посад, але користувалася значними 
привілеями та впливом.

Посади й пов’язана з  ними влада дають змогу цим старшинським родам 
збирати у своїх руках значні кошти та особливо землі, й вони перетворюють
ся на власницький стан, клас великих землевласників. Д о  них долучаються
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багаті роди міщанського й духовного походження: їхні представники дуже 
часто купують патенти на різні дійсні чи титулярні військові посади і в 
такий спосіб переходять до складу військової старшини. Так формується 
новий привілейований стан, що настійливо величає себе «шляхетським». 
Він створює з часом традицію своєї спадкоємності та з в ’язку зі шляхтою 
передреволюційною, виводить себе від різних польських шляхетських ро
дів, приймає їхні герби, старанно шукає нагоди поріднитися зі справжніми 
шляхетськими родами, хоч би й занепалими. Використовуючи за старою 
традицією вже з  другої половини X V II  ст. як юридичний кодекс Л и тов
ський статут, він засвоює й прикладає до себе ті права привілейованого 
стану, які цей давній шляхетський кодекс визнає за шляхтою. Водночас 
виявляє потужне прагнення до освіти й засвоєння зовнішньої культури: 
щодо цього він стояв беззаперечно вище від загального рівня тогочасного 
великоросійського дворянства. Та головна основа його сили й значення, 
його raison cTetre [підґрунтя] — це його багатство, зокрема — земельне, 
велике землеволодіння.

IV, 246 j _ j e  враховуючи шляхетських маєтків, що вціліли від попередньої 
доби (головним чином у Сіверському Задніпров’ї), основою старшинського, 
як і будь-якого, землеволодіння вважалася займанщина; тільки старшина 
створювала цю займанщину у непорівнянно більших розмірах, у масштабі 
не селянського, а поміщицького господарства, до створення якого вона 
посилено прагнула.IV’246

О сновою  старшинського, як і всілякого, землеволодіння була займ ан
щина; тільки старшина здійснювала цю займанщину у незрівнянно біль
ших розмірах, у масштабі не селянського, а поміщицького господарства, 
до створення якого вона посилено прагнула. О дночасно, вже з  X V II  ст., 
отримує вона пожалувані «маєтності» від гетьмана й московського уряду. 
Ц я  роздача земель — переважно заселених, зайнятих (бо незайняті, по
рожні не потребували пожалувань і просто привласнювалися займанщ и- 
ною) — з  плином часу практикується у дедалі ширших розмірах. Роздаю ть 
землі не лише гетьмани (не кажучи про московський уряд), а й полковники 
та генеральна старшина. А ле оскільки такі гетьманські й старшинські по- 
жалування не вважалися правосильними, їхнє закріплення робиться од 
ним з  найсуттєвіших пунктів у політиці старшини стосовно московського 
уряду. Вже при обранні М азепи (1 6 8 7 ) навзамін зроблених московському 
урядові поступок старшина клопоталася, щоб землі, отримані від гетьмана 
й старшини, а також куплені, безперешкодно затверджувалися московським 
урядом за  власниками. А ле московський уряд не хотів дати такої загальної 
обіцянки і надавав змогу кожному окремо домагатися для себе «жалуваної
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грамоти». І старшина намагалася добитись — «заслугами перед великим 
государем».

О крім  займанщин та пожалувань маєтки старшини розширювалися 
«скуплею», викупом земель селянських та козацьких. Особливо у X V III ст., 
коли вже вичерпались вільні землі й не залишилось місця для займанщи- 
ни, викуп практикувався дуже широко: пожалування могли отримувати 
головним чином люди, котрі були на видноті в уряду, «скуплю» могли 
практикувати всі, хто так чи інакше був при владі, хоч би й дуже дрібної — 
сотницької, наприклад, або хто мав з в ’язки у правлячих сферах. З в ’язки 
та адміністративний вплив були потрібні тому, що купівля дуже часто була 
примусовою: скупники не тільки користалися тяжкими матеріальними об
ставинами власника, але й часто вдавалися до тиску адміністративної влади, 
навіть до неприхованого насильства. П ри цьому, оскільки викуп козацьких 
земель був обмежений чи навіть зовсім заборонений, щоб козаки, збіднівши, 
не ставали не здатними до служби, з  потурання влади практикувалося пере
ведення козаків у селянський стан. Силоміць чи добровільно, та в кожному 
разі незаконно, козаки викреслювалися з  «компутів» і різними шляхами 
переводились до розряду селян, «посполитих»1.

Усіма цими способами створено було упродовж століття величезну 
площу привілейованого землеволодіння старшини — величезні латифундії 
та маєтки середньої руки різних gentes minores [новоутворених (ш ляхетсь
ких) родів]. Н а  займанщ инах та всіляких порожніх землях оселялися 
прийшлі люди, величезні маси яких давало особливо розвинуте у другій по
ловині X V II  ст. та ще раз повторене у другому десятилітті X V III  ст. масове 
переселення люду з  Правобережної України. Ставлення власника до таких 
новопоселених на його землі селян, чи т. зв. «підсусідків», нормувалося або 
угодою, або загальною практикою.

Н абагато дражливіш ими були стосунки власника із селянами вже 
заселених маєтків, що набувалися пожалуванням або потрапляли до рук 
старшини як «рангові»; так звалися маєтки, пов’язані з  певною посадою, 
які призначалися для утримання особи, котра обіймала цю посаду (ці ран
гові маєтки з  часом стали дуже значними і пізніше часто привласнювалися 
старшиною). Щ одо них не було такого середнього терміну, яким була угода 
для новопоселенців, і тут контраст прагнень і поглядів власників-старшини

1 Детально перелічує такі несправедливості та експлуатацію козаків старшиною 
петиція, підготовлена сотниками й сотенною старшиною Чернігівського полку для по
дання імп. Єлизаветі під час подорожі її в Україну 1744 р. (опублікована у «Киевской 
старине», 1894, IV). Самий факт заступництва за козаків з боку представників тієї 
ж старшини, хоча й нижчої, свідчить, що поміщицькі прагнення все-таки не встигли 
деморалізувати її до кінця.
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та селян виступав у повній відвертості. Старш ина прагне перетворити і їх, 
як і підсусідків, на своїх кріпаків і дійсно досягає цього та легалізує їхній 
кріпосний стан. Д ля досягнення цього вона всіма способами сприяє якомога 
різкішому відмежуванню козаків від селян (т. зв. «посполитих») і робить 
для останніх неможливим перехід у козацьке звання. Посполиті, первісні 
власники, позбавляються землі будь-якими способами: купівлею, захоп
ленням їхніх земель або ж  усілякими утисками примушуються до виходу, 
причому їхні землі, згідно з  Литовським статутом, поміщики в такому ви
падку беруть собі та оселяють на них цілком залежних від себе підсусідків. 
Тих посполитих, які залишились, і переведених до їхньої категорії козаків 
вони обкладають повинностями на взірець підсусідків, застосовуючи до них 
принципи шляхетського права.

Гетьманство Самойловича було часом, коли «обвикле послушенство 
підданих» стосовно землевласників-старшини вперше починає посилено 
пропагуватися гетьманською владою та підкріплюватися її престижем. Тоді 
це «послушенство», себто повинності селянина щодо поміщика, виражалося 
в обов’язку допомагати при збиранні сіна, влаштуванні загат тощо. А ле вже 
у першій чверті X V III  ст. бачимо панщину справжню й сильно розвинуту; 
в одному універсалі 1701 р. гетьман М азепа визнає законною дводенну 
панщину на тиждень та крім неї данину вівсом, і це для селян, що сиділи 
на своїх землях, а не підсусідків. Загалом , до середини X V III  ст. кріпосна 
залежність селян і власницькі права щодо них у Лівобережній Україні до 
сягають розмірів, цілком аналогічних з  колишнім шляхетсько-польським 
режимом, — їм бракує лише кількох штрихів для цілковитої завершеності.

П евна річ, серед народної маси, яка зберігала живу пам’ять про великий 
рух, що «скасував» шляхетський режим, цей процес нового закріпачення 
викликав дуже сильне невдоволення. М и бачили, що саме лише передчуття 
чи підозра щодо шляхетських тенденцій у перші роки після цього руху давали 
привід для народної опозиції проти Виговського, Сомка й Золотаренка, 
та й самого Богдана Хмельницького, і народ таврував представників цієї 
старшини ненависним іменем «ляхів». М ож на судити про почуття, які він 
мав до стану, що явно й відверто відновлював тепер в Україні панщину й усі 
панські порядки.

Щ оправда, на якийсь сміливий, різкий рух проти цих «нових ляхів» 
у народних мас уже не було енергії. Вони втомились від попередніх тяжких 
і безплідних зусиль, зневірилися в успіхові, втратили довіру і до демагогів, 
що закликали до боротьби з  панами, і до московської політики, в якій вони 
сподівалися знайти опертя і яка насправді підтримувала панську програ
му старшини (це розчарування мало особливо сильно подіяти на народ).
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Глибокий духовний занепад, відсутність віри і навіть збуджуваності у на
родних масах яскраво ілюструють згадані спроби останнього українського 
демагога — П етрика, який розраховував, що сама лише поява його загонів 
спричинить повстання простого люду проти «дуків і панів». М и бачили, 
що ці сподівання зовсім не справдилися, — народ, з  огляду на гетьманські 
полки, не наважився піднятись.

Та глухе незадоволення панами, усією системою, ними створеною, 
було сильним і всезагальним. Воно проривалось у заворушеннях, побиттях 
старшини під час зміни гетьманів, в окремих спалахах, спричинених зло
вживаннями того чи іншого пана1, дуже різких іноді. Загальну недовіру ви
кликали всілякі адміністративні та фінансові заходи, що виходили від цього 
ненависного панського правлячого стану: в них вбачали лише посягання 
на свободу та майно маси. Так, як я вже згадував, надзвичайне невдоволення 
викликали непрямі податки, запроваджені наприкінці X V II  ст. — на ви
нокуріння, виробництво та продаж тютюну, дьогтю тощо.

Ц е роздратування мас правлячий клас відчував дуже живо. Н е д о 
віряючи козацькому війську, бо козаки нарівні з  посполитими потерпали 
від економічної політики старшини, гетьмани й старшина завели наймане 
військо, що набиралося з  усілякої потолочі, — т. зв. сердюків, компанійців, 
а за будь-якої загрози народного руху закликали на поміч московський 
уряд, вимагаючи прислати московське військо, — як це мало місце під час 
рухів Петрика.

Ц е відчуження від народу, це «середостіння» між правлячими класами 
та народними масами України було ахіллесовою п’ятою української стар
шини. Н авіть найвидатніші, палкі українські патріоти, на взірець П олу
ботка, були грішні спільним гріхом у своїй економічній політиці стосовно 
посполитих і козаків, і усвідомлення цього відчуження підривало їхню силу 
і стійкість в обороні політичних інтересів, у боротьбі за  автономію України.

Ц ентральний уряд використовував цю слабку сторону старшини дуже 
вправно. Я к  побачимо нижче, під час кожної атаки на автономію України 
він ударяв по струнах народних інтересів, порушував питання про зловж и
вання старшини й необхідності їх розслідувати та припинити, про охорону 
народу від цієї старшинської експлуатації і т. ін. І старшина завж ди посту -

1 їх може ілюструвати бунт у с. Турбаях, описаний Ол. Єфименко («Южная Русь», 
т. II): селяни, «искавшие казачества» (термін для подібних, дуже багаточисельних, 
процесів), себто ті, які доводили, що їх неправильно переписали з козаків у посполиті, 
домоглися рішення, що нащадки осіб, колись вписаних у компут, мають бути відновлені 
у козацькому званні. Побоювання, що поміщики з допомогою властей, які взяли їхній бік, 
намагатимуться ще повернути справу на свою користь, привело селян у таке збудження 
при оголошенні їм рішення, що вони перебили всю поміщицьку родину.
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палася, боячись своїм опором штовхнути центральний уряд ще далі на той 
же шлях руйнування її добробуту. Т і самі чинники впливали на спосіб дій 
окремих представників українського шляхетства: поступливі й догідливі 
могли розраховувати на пожалування великих маєтків, підтвердження своїх 
набутків і покриття завісою поблажливості всіляких гріхів стосовно населен
ня. Непокірливих і затятих лякала перспектива слідства про неправильно 
захоплені землі, про несправедливе закріпачення «ищущих казачества» 
і т. ін. М ало хто з  української старшини не почувався уразливим на пункті 
цих загальностанових гріхів і наважувався йти на сварку з  урядом та його 
представниками.

В результаті українська старшина, хоч і не без спротиву, не без опозиції, 
мусила, кінець кінцем, примиритися зі втратою автономії й перетворенням 
України на звичайні губернії. Натомість вона здобула права російського 
дворянства (у 1781 та остаточно — у 1785 р .), її економічні та станові 
набутки були санкціоновані та знайшли охорону в потужній поліцейській 
організації імперії. Кріпосне право було формально ствердж ено (таке 
остаточне значення мали укази 1763 та 1783 рр., що забороняли селянам 
переходити від одного поміщика до другого). Центральний уряд примирився 
на цьому ґрунті з  «малими тиранами», як називала українських поміщиків 
імп. Катерина, котра видала всі ці важливі укази. Ціною інтересів народу, 
якому петербурзькі політики висловлювали таке співчуття, коли треба 
було тероризувати старшину, а в решті випадків протегували цій останній 
та насаджували в Україні принципи кріпосницьких відносин тодішньої Р о 
сії, — було здобуто мовчазну згоду українського суспільства на ліквідацію 
політичного спадку Гетьманщини.

Д ва слова про аналогічний процес, що в меншому масштабі та в менш 
яскравих формах розвивався на зарубіжному Л івобережжі, у т. зв. С ло
бідській Україні.

Вище не раз згадувалося про українську колонізацію, що шукала б ез
печного сховища від польсько-шляхетського панування за московським 
рубежем. Відомості про цю еміграцію маємо вже з другої половини X V I ст., 
ще більш значних розмірів набуває вона у X V II  ст., коли шляхетське госпо
дарство починає утверджуватись на обох берегах Дніпра. О собливо гострі 
конфлікти з  польським режимом своїм наслідком мали більш чи менш значні 
пересування за  московський рубіж, за  межі досяжності. Так, великі партії 
переселенців вийшли туди у 1638 р., з  гетьманом Я цьком Острянином; 
самих лише козаків з  ним було 8 0 0  душ, не рахуючи їхніх сімей. Вони осе
лилися в околицях Чугуєва, утворивши окреме козацьке військо, але потім 
сталися якісь прикрості, котрі закінчилися тим, що ці чугуївські козаки
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збунтувалися, вбили О стрянина і пішли назад за польський рубіж. Потім 
великих розмірів еміграція стала набувати з  часу невдач, що спіткали рух 
Богдана Хмельницького. Великі партії селян і козаків, зневірившися в успі
хах повстання, стомлені тяжкою  безперервною війною, відходили за рубіж 
й оселялися в околицях укріплень «білгородської лінії» — московської 
прикордонної лінії, яка перепиняла шлях татарським набігам у московські 
володіння, і південь від неї, на «татарських шляхах», засновуючи слободи 
й міста, будуючи укріплення та організовуючись у військово-адміністративні 
форми на взірець Гетьманщини.

Так, у 1652 р. тисяча козаків під проводом полковника Дзинковського, 
з  родинами і всім господарством, оселились на р. Сосні, збудували місто 
О строгозьк і поклали початок О строгозькому полку. Інші партії пересе
ленців оселилися по р. П слу і поклали початок місту Сумам та Сумському 
полку. У 1655 р. покладено початок Х аркову, навколо якого виростає 
Х арківський полк.

Переселення тривало потім протягом 1 6 6 0 —1680-х  років, у великих 
розмірах, і утворило величезну нову українську територію, що охопила 
простори нинішньої Х арківської губернії та суміжних частин Курської 
і Воронезької. Поселенцям було дано змогу жити й управлятись «по своим 
черкасским обыклостям», і навзамін військової служби їх було звільнено 
від будь-яких інших повинностей і податків. З а  зразком  Гетьманщини вони 
зорганізувались у сотні й полки. Полків таких, кінець кінцем, сформувалося 
п ’ять: Охтирський, Х арківський, Ізюмський, Сумський та Острогозький. 
А ле вони перебували у значно більш тісній залежності від московської 
адміністрації, ніж полки Гетьманщини. Старання гетьманів стосовно пере- 
дання слобідських полків під гетьманський регімент залишалися марними. 
Н авпаки, слобідські полки слугували московському полку ніби пробним 
каменем для реформ військового українського устрою, й те, що було зд ій
снено у розумінні нівеляції місцевого життя у Слобідській Україні, через 
деякий час застосовувалось у Гетьманщині. Д уж е скоро заведено було 
тут московське право «Уѵоженія», і вже у 1732 р. зроблено першу спробу 
скасування військового козацького устрою, заміненого набором козаків 
у драгунські полки. А ле загальне невдоволення населення, викликане цією 
реформою, змусило уряд відмовитись від цієї першої спроби ліквідації ко
зацького устрою, і її відклали до пізнішого часу.

Подібно до загального устрою, і місцеві суспільні відносини складалися 
таким же чином, як у Гетьманщині.

Ш ляхом займанщини та привласнення земель війська у руках військової 
старшини створювались великі земельні володіння й заселялися селянським
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населенням. М осковський уряд щедро наділяв маєтками вірних і відданих 
старшин, які не долучалися до рухів сусідньої Гетьманщини та повстань Д он 
ського війська, та підтверджував за ними їхні самостійні придбання, зі свого 
боку сприяючи створенню великої земельної власності в руках слобідської 
старшини. Відомий своїми заслугами та непохитною вірністю сумський 
полковник Герасим К ондратьєв отримав такі величезні пожалування, що у 
власності його нащадків у 1780 р. опинилося 120 тисяч десятин! М ісцева 
козацька старшина поступово перетворювалася на крупних поміщиків, 
вільне не козацьке населення — на їхніх кріпаків. П рактика імперії впливала 
тут ще сильніше й безпосередніше, ніж у Гетьманщині.

П ри  обговоренні проекту нового «Уѵоженія» у 1767 р. деякі слобідські 
депутати порушували питання про відібрання у старшини привласнених з е 
мель і переведення закріпачених ними підданих до категорії вільних селян, 
та ці проекти не вийшли зі сфери добрих побажань.
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XXII. ПОВСТАННЯ МАЗЕПИ 
Й ПЕРШЕ СКАСУВАННЯ ГЕТЬМАНСТВА

Повільний і поступовий розвиток політичних та суспільних процесів 
Гетьманщини, що їх ми окреслили, був порушений раптовою й непередба
ченою катастрофою, яка одразу захитала весь устрій Гетьманщини й надала 
нового, прискореного темпу ліквідації старих відносин. Ц е  потрясіння було 
спричинене останнім гучним спалахом українського іредентизму — союзом 
М азепи зі шведським королем та повстанням його проти Росії. Розбивш и 
цю спробу відокремлення, російський уряд використав її як зручний привід 
до прискорення ліквідації української автономії, як виправдання дій різких 
та рішучих, що не рахувалися з  жодними правами і претендентами.

Д ля цього політичний крок М азепи було роздмухано як учинок небу
валий і надзвичайний. А ле насправді у цьому вчинку М азепи та його одно
думців не було нічого надзвичайного, нічого нового. Ц е  була тільки одна 
з  дуже численних спроб українських автономістів знайти опертя в якій-небудь 
зовнішній силі, щоби звільнитися від пут московського централізму. Ш веція 
була серед тих держав, на які пробувала спертись Україна ще за Х м ельниць
кого, і лише через тривалу перерву в цій політиці, яку змінила тридцятилітня 
лояльність української старшини, вчинок М азепи та його товаришів міг ви
датись чимось особливим. Представники центрального уряду постарались 
якомога сильніше роздмухати цю подію, щоби, скориставшись нею, винести 
смертний вирок усьому старому ладові Гетьманщини, її автономії та козаць
кому самоврядуванню, що нібито дискредитували себе «зрадою» М азепи. 
Насправді ця «зрада» дискредитувала лише централістичну політику уряду, 
яка без кінця випробовувала терпіння навіть найневибагливіших представ
ників української старшини та українського населення взагалі.

Глибших причин та нагальніших мотивів для вчинку М азепи не бра
кувало. Лояльність його й старшини піддавалася частим випробуванням 
особливо відтоді, як цар П етро з  енергією й рішучістю, що не знали впину 
й міри, взявся за  перетворення М осковської держави. Він розпоряджався 
козацьким військом зовсім як своїм, посилаючи його невпинно в далекі 
походи, де воно зазнавало не лише великих втрат у битвах та від незвич
ного клімату, а й усіляких утисків та кривд від великоруських й іноземних 
офіцерів, виконувало тяжкі кріпацькі роботи тощо. Н авіть генерали П етра 
дозволяли собі безцеремонно розпорядж атись українськими військами 
й самим М азепою , що не раз було причиною його крайнього роздрату
вання. Українська автономія стала зовсім примарною. Н аселення стогнало 
під тягарем цих важких походів, знемагало від утисків московських військ
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та воєвод, від тяжких робіт і поборів; дедалі більше «відпадало у нього 
серце до великого государя», за  висловом сучасника, і це невдоволення 
падало також і на М азепу, вірного й послужливого царського поплічника. 
А  водночас у неспокійній голові царя з ’являлися проекти, що загрожували 
повним переворотом Україні: то він думав про заміну козацького війська 
рекрутським набором, то мав намір викроїти з  неї князівство для герцога 
М альборо, а М азепу винагородити князівським титулом Римської імперії 
та навіть виклопотав уже для М азепи титул імперського князя (його кня
зівський герб досі фігурує в гербівниках). У  питанні про П равобережну 
Україну, про яке скажу нижче, також рішуче зіткнулися інтереси України 
й М азепи з  планами П етра, і т. д., і т. д.

Усе це мало викликати великі сумніви в душі старого гетьмана, особливо 
в міру того, як Північна війна набувала, як здавалося, дедалі несприятли
вішого для Росії перебігу й посувалася до кордонів України. Ш ведський 
король розгромив Саксонію, зім ’яв саксонську партію в П ольщ і й перей
шов у Литву, наблизившись до української території. Становище робилося 
критичним. Було майже безсумнівним, що в разі подальших невдач П етра 
в Україні вибухне повстання, яке може змести московське верховенство і ра
зом із ним всіх його поплічників, які пов’язали з ним свою долю. Ш ведський 
союз, укладений свого часу Хмельницьким та Виговським, що гарантував 
свободу, незалежність і недоторканність України, залишився для україн
ської старшини своєрідним заповітом предків, який вимагав виконання. 
Н е  реалізований свого часу внаслідок припинення ш ведсько-польської 
війни (див. розд. X V III ) , він тепер знову ставав на чергу з  наближенням 
шведської армії до меж України. Найгарячіші автономісти серед старшини 
вмовляли М азепу подумати про забезпечення незалежності України та не 
залишати її в нинішньому стані. Близький до М азепи О рлик у пізніших 
записках передає слова одного з  них, прилуцького полковника Горленка, 
сказані М азепі: «Так, як ми безнастанно молимо Бога за душу Х м ел ь
ницького, так, навпаки, ми й діти наші на віки вічні проклинатимемо душу 
й кості твої, якщо ти за  свого гетьманства залишиш нас у такій неволі». 
Було зрозуміло, що в разі переваги шведів над М осквою найгарячіші ав
тономісти не залишаться пасивними спостерігачами і, коли не з  М азепою , 
то проти М азепи, піднімуть повстання, і в такому випадку за загальної не- 
ласки до нього народу, позбавлений допомоги М оскви, він загине неминуче, 
а П етро заздалегідь попереджав, щоб він на нього не розраховував у разі 
вторгнення шведів в Україну.

Становищ е гетьмана ставало дедалі небезпечнішим, але нерішучий, 
не здатний на сміливий ризик, старий гетьман не міг наважитись на рішу
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чий крок. Н а  всяк випадок, з  огляду на можливу повну поразку Росії, він 
вів перемовини зі шведським союзником, польським королем Станіславом 
Лещинським (уже з  1707 р .), але не наважувався розкрити карти і, бо
ячись доносу, не втаємничував навіть найближчих осіб зі старшини. Він 
хотів залишитися пасивним спостерігачем до остаточного з ’ясування шансів 
воюючих сторін, ретельно уникав усього, що могло б кинути на нього пі
дозру перед московським урядом і ніяких приготувань до розриву не робив. 
Коли у 1707—1708 рр. на кордонах України спалахнуло вельми небезпечне 
для московського уряду повстання донських козаків під проводом отамана 
Булавіна, М азепа, аби не дати приводу до підозр, зайнявся разом з москов
ським військом його придушенням і таким чином напередодні свого розриву 
з  М осквою вбив вельми цінного союзника. Він розраховував на загальну 
неприхильність народу до «москалів», на потужне невдоволення московським 
обтяженням і вважав, що завжди встигне підняти Україну на повстання проти 
М оскви, — але забував при цьому, що доти нічим не відділяв себе від цього 
московського режиму. Сподівався на свою сильну владу в Україні, але нічого 
не зробив, щоб завоювати й забезпечити довіру народу. Д ля підготовки по
встання він ніяких заходів не вжив. Н авпаки, напередодні розриву, з  огляду 
на скарги М азепи на «непостійність і легкодухість» українського народу, 
П етро розпорядився послати в центр України, до Н іжина, московський за 
гін, і сам гетьман, щоб приспати підозри, відправив на вимогу П етра загони 
козаків до Білорусі та Західної України, на територію Польщі.

Ц ілковита непідготовленість замірів М азепи повністю виявилася, коли 
обставини змусили його, врешті, до рішучого кроку.

Восени 1708 р. шведська армія Карла X II стояла біля кордонів України 
та М осковської держави, очікуючи походу за московську границю, як рап
том К арл, побоюючись, що у спустошених російським військом областях 
його військо не в змозі буде знайти харчів, несподівано повернув на С таро- 
дуб, в Україну. П етро рушив своє військо також  в Україну й вимагав, щоб 
М азепа прибув до його головної квартири для спільних дій. Треба було 
наважитись. Власне кажучи, у цей момент уже не існувало можливості 
вибору: українські полки були розіслані на вимогу П етра, для повстання 
України нічого не було приготовлено, російські війська вже стояли на її 
території, і підняти Україну з  огляду на них не було чого й думати. А ле 
українські автономісти й сам М азепа, вочевидь, за останній час встигли 
надто зж итися з  думкою про визволення України з  допомогою шведів 
й не мали сил розлучитися з  нею й холоднокровно оцінити становище. 
Старш ина наполягала на спільних з Карлом діях, і М азепа, поступаючись 
її наполяганням, увійшов у безпосередні зносини з  Карлом, запрошуючи
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його пройти за  Десну, щоб з ’єднатися з  українським військом, а П етрові 
повідомив, що через хворобу не може прибути. К арл на цей заклик справді 
рушив до Десни, а М азепа 24  жовтня ст. ст., залишивши залогу у своїй 
резиденції, Батурині, з  гуртком утаємничених у його плани та 4 0 0 0  козаків 
(усе, що він мав у даний момент) вирушив назустріч Карлу і приєднався 
до його армії недалеко від Н овгорода-С іверського. Я кий договір було 
укладено між ними, на яких умовах М азепа приєднався до Карла, ми не 
маємо достовірних даних і тому можемо судити лише за  пізнішими актами, 
укладеними при виборі наступника М азепи гуртком його товаришів, котрі 
залишились при шведському королі (1710 р .). У  цих статтях, затверджених 
Карлом X II, зазначалося, що Україна становить самостійну державу, у ме
жах по р. Случ (себто на території давніх воєводств Київського, Брацлав- 
ського й Чернігівського), під протекцією шведського короля. А ні Ш веція, 
ані інші союзні держави під жодним приводом не повинні претендувати 
на якусь владу над Україною чи військом Запорозьким , на якісь прибутки 
чи території, не мають займати залогами українських фортець, а навпаки, 
повинні свято зберігати цілісність її кордонів, вольностей, законів і прав, 
можливість вільного й безперешкодного використання їх.

М омент для здійснення цих планів було обрано зовсім невдалий.
Звістка про перехід М азепи до Карла негайно дійшла до П етра. Військо 

його, очолюване М еншиковим, одразу ж  обложило Батурин; унаслідок 
зради одного з  батуринців місто було взято й цілковито сплюндровано, 
а мешканці всі до одного вирізані. Одночасно було розіслано грамоти, які 
закликали населення залишатися вірними цареві та зводили на М азепу 
різні більш чи менш фантастичні звинувачення. Й ого звинувачено не лише 
в утисках людей, обтяженні їх незаконними й корисливими поборами, а й 
у таємних планах проти православ’я, — цього протектора православної церк
ви, подібного якому Гетьманщина не бачила ні до, ні після того! Старшина 
отримала запрошення зібратися у Глухові для обрання нового гетьмана, 
причому М енш икову доручено було поводитись із нею якомога ласкавіше. 
Він поквапився доповісти, що ні в середовищі старшини, ні в народі не по
мічає ніякого співчуття М азепі. Справді, населення, захоплене зненацька 
вчинком М азепи й бачачи перед собою московське військо, залишилося 
цілком пасивним. Грамоти Карла й М азепи, що закликали до повстання, 
щоб не змарнувати останньої нагоди звільнити Україну «від тиранського 
московського ярма», залишались без відгуку. Страш на розправа москов
ських комендантів з  усіма особами, хоч трохи запідозреними у схильності 
до мазепинців, відбивала будь-яке бажання ризикувати. Т ільки звичні 
ексцеси проти старшини повторилися місцями.
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Старш ина на початку листопада слухняно з ’їхалася до Глухова. З  р із
ними церемоніями відбулося скинення М азепи. Й ого зображення піддали 
різним наругам і після цього повісили, за розпорядженням уряду на нього 
наклали церковне прокляття (анафему), урочисто оголошене по всій Україні 
та Росії1. П ісля цих церемоній старшині було запропоновано обрати нового 
гетьмана. Ч ерез те, що майже вся вища старшина пішла з  М азепою , кан
дидатів, власне, було два: старий і неспроможний стародубський полковник 
Скоропадський і молодий, талановитий чернігівський полковник Полуботок. 
З а  одним цілком правдоподібним повідомленням, П етро заявив, що не 
хоче бачити гетьманом Полуботка, бо він надто здібна людина — «з нього 
може вийти другий М азепа». Тому обрали Скоропадського, а Полуботкові 
на розраду П етро пожалував величезні маєтки (Лю беч з  цілою низкою сіл). 
Отримали великі маєтки також й інші старшини, які залишились вірними 
Росії, і це послужило сигналом до справжньої оргії випрохування «зрадниць
ких маетностей». Справжня злива пожалувань пролилася на представників 
старшини, які зуміли чим-небудь показати свою запопадливість російському 
уряду; за  пізнішим підрахунком, з  усіх пожалувань, розданих до 1730-х рр. 
включно, не менш ніж 4 / 3  припадає на гетьманство Скоропадського.

З а  незначними винятками, Л івобережна Україна одностайно визнала 
гетьманом Скоропадського, П равобережна також. Запорож ж я вагалося 
деякий час, але під впливом свого кошового Костя Гордієнка, завзятого 
автономіста, схилилось на бік М азепи, і в березні 1709 р. депутація з  Гор
дієнком на чолі прибула до табору Карла. Ц е  було єдиним успіхом М азепи, 
який тепер вже чітко переконався у невдачі свого задуму: окрім приведених 
ним козаків, він не мав більше ніяких сил, та й зі старшини, що приїхала 
з  ним, багато хто повертався до Скоропадського, аж  поки шведи взяли 
під пильний нагляд решту. Сам М азепа заявив П етру про своє бажання 
повернутись і навіть обіцяв захопити Карла, але потім передумав, мабуть, 
не розраховуючи на гарне прийняття у царя, хоча останній і обіцяв йому 
повну амністію.

Д ля самого Карла український епізод мав дуже сумні наслідки. З а  по
радою М азепи , для якого це було останньою рятівною дошкою, К арл 
залиш ився зимувати в Україні і цим дуж е заш кодив собі, дозволивш и 
відрізати свою армію від підкріплень, послабивши її важкою зимівлею, 
що спричинила великі втрати, і марно згаявши час. Н авесні він, за порадою 
того ж  М азепи, рушив ще далі на південь, щоб увійти в безпосереднє спіл
кування із Запорож ж ям , і взяв в облогу Полтаву. П оки він був зайнятий

1 Воно потім було включене в обряд анафематствування, який здійснювався у тиж
день православ’я.
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цією облогою, військо П етра відрізало його від Січі, обложило саму Січ, 
умовило її здатись на капітуляцію, гарантувавши присягою цілковиту недо
торканність, і потім піддало обеззброєних січовиків найжорстокішим стратам 
з  тією майстерністю терору, яку засвоїли собі «пташенята» П етра. Услід 
за цим П етро зі свіжим військом напав на ослаблену, деморалізовану армію 
Карла і завдав їй рішучу поразку під Полтавою , 27 червня. К арл і М азепа 
з  невеликими загонами шведських драбантів, козаків і запорожців встигли 
утекти за  Дніпро. Реш тки шведської армії були заскочені над Дніпром 
і капітулювали. Значна частина старшини, яка була з  М азепою , перейшла 
на бік П етра ще перед Полтавською  битвою, інша — безпосередньо після 
неї; цих останніх відправляли на заслання. Узятих у полон козаків відпус
кали, але запорожців піддавали страті чи теж  засилали.

М азепа з  Карлом ледь урятувалися від переслідування на турецьку 
територію до Бендер, де К арл залишався потім кілька років. П етро про
понував візиру 300  тис. талерів за видачу М азепи, і хоча його не видали, 
страх такої перспективи доконав старого, й без того змученого тривогами 
й невдачами, й він незабаром помер (2 2  серпня 1709 р .).

Українська старшина, яка лишилася біля Карла, по тривалих нарадах 
обрала гетьманом генерального писаря Пилипа О рлика (1710). П ри обранні 
було складено цікаву хартію, що визначала міжнародне становище України 
та її внутрішню політику. Тут, між іншим, бачимо цілком чітко окреслені 
начала представницького правління: встановлюються періодичні зібрання 
військової ради (тричі на р ік), в якій беруть участь не лише полковники, 
сотники й полкова старшина, а й депутати від полків та запорозького ко
зацтва; вказується на необхідність припинення гетьманського самовладдя 
та утисків козаків і населення з  боку старшини і т. ін.1 Та принципам цим 
не судилося здійснитись. Карл, затверджую чи цю хартію, зобов’язався 
не укладати миру з  Росією , не домігшись попередньо відновлення неза
лежності України, та зірка його вже закотилася. Сили ж  самої старшини 
були мізерні — з  нею було 3 —4 тис. козаків та запорожців, і вона покладала 
надії лише на підтримку Ш веції, Туреччини та інших держав.

Н авесні 1711 р. О рлик з татарами та шведськими прихильниками 
з  Польщ і вирушив на Правобережну Україну. Населення перейшло на його 
бік, і він мав спочатку успіх, але невдача під Білою Ц ерквою  змусила його

1 Pacta et consuetudines legum libertatumque exercitus Zaporowiensis inter illustr. d. d. 
Ph. Orlik neoelectum ducem exercitus Zaporowiensis et inter generales, colonellos necnon 
eundem exercitum Zaporowiensem publico utriusque partis laudo conventa. -  «Чтения M o c k . 

общ. и CT. и др.», 1847. [В оригінальній публікації помилка: замість consuetudines повинно 
бути constitutiones. -  М.Трофимук].
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відступити, а звичні грабунки татар відштовхнули від нього населення. 
Потім невдалий похід П етра до М олдавії у 1711 р., коли він зі своєю не
великою армією попав до рук турків і мусив прийняти продиктовані йому 
останніми умови, оживив, було, сподівання О рлика та його партії. Договір, 
продиктований Петрові, мав забезпечити між іншим незалежність України. 
Та П етру вдалося підкупити візира, і пункт щодо України було стилізовано 
у договорі так неясно, що уряд П етра відмовився розуміти тут Україну, 
яка перебувала під владою Росії. Щ оправда, П орта прийняла тлумачення 
О рлика, що П етро відмовився від будь-яких претензій на Україну, що пере
бувала під владою М оскви, й оголосила Петрові війну. А ле підкуп знову все 
змінив: договір було відновлено, і спірний пункт витлумачено так, що Росія 
відмовляється від Правобережної України. Та на цю останню заявила пре
тензії П ольщ а, і О рлик зі своєю партією залишились ні при чому. О рлик 
ще спробував вступити на територію П равобереж ної України, але його 
невеличкий загін легко розсіяло польське військо. Більшість прихильників 
О рлика після цього полишили його. Запорож ці, що після погрому 1709 р. 
перенесли Січ на територію Кримського ханства, також почали сумувати 
за  Україною і, незважаючи на всі відмовляння Гордієнка та О рлика, стали 
клопотати перед російським урядом про дозвіл повернутись, і російський 
уряд дав у принципі свою згоду, відкладаючи лише його здійснення до най
ближчого розриву з  Туреччиною, з  якою його пов’язував договір 1711 р. 
О рлик марно намагався знайти собі хоч якусь підтримку в Європі, прагнучи 
зацікавити європейські держави українським питанням за будь-якого їхнього 
конфлікту з  Росією , — ніде він не знаходив серйозного відгуку.

Так закінчився цей останній гучний спалах українського автономізму. 
Епізод показував, власне, що українське суспільство вже втратило енергію 
боротьби, що населення нічого не хоче, крім спокою, — словом, що україн
ський сепаратизм втратив будь-яку небезпечність. А ле центральний уряд, 
як я вже сказав, скористався цим моментом, щоб остаточно перетворити 
Україну на свою провінцію. Неспроможність царського ставленика С к о 
ропадського, який компрометував себе потураннями зловживанням своїх 
родичів, не вмів ні підтримувати лад у внутрішніх відносинах, ні навіть 
триматися з  гідністю, значно полегшувала цей план.

Коли затихла шведська буря, Скоропадський звернувся до П етра з  про
ханням про підтвердження українських прав та усунення на майбутнє того 
втручання в українське врядування з  боку російських чиновників та офі
церів, яке мало місце під час війни. П етро підтвердив права, але з  цілою 
низкою застережень стосовно цього невтручання, а на практиці українська 
автономія і зовсім утратила будь-яке значення. Ц ентральний уряд безпо
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середньо сам став призначати і зміщувати полковників і генеральних стар
шин. Н а  полковницькі посади він став призначати великоросів. Першим 
таким полковником був П етро Толстой, улюбленець імп. П етра, за якого 
Скоропадський, за  бажанням царя, видав свою дочку та якого всиновив; 
1719 р. імператор призначив його ніжинським полковником, нібито з  огляду 
на заслуги Скоропадського. З а  цим першим призначенням слідували по
дальші. Д о  самого гетьмана 1709 р. приставлено було для нагляду урядового 
резидента. В офіційному наказі йому доручалося разом з  гетьманом вживати 
заходів до підтримання порядку та благоустрою, ловити підбурювачів, сте
жити, щоб замішані у повстання М азепи люди не поверталися в Україну, 
стежити за діями гетьмана та його зносинами з іноземцями, збирати відо
мості про доходи війська тощо. У  таємній інструкції йому доручалося мати 
неослабне спостереження за  гетьманом і старшиною та в разі зради чи по
встання вжити заходів до придушення його великоруським військом. Ч ерез 
рік замість одного такого резидента призначено перебувати при гетьмані 
двох. Гетьманську резиденцію за розпорядженням уряду перенесено було 
до Глухова, на кордон України з імперією, і тут поставлено залогу з  двох 
російських полків, які перебували у розпорядженні резидента на випадок 
«зради чи повстання».

Врешті, у 1722 р. було проведено реформу, що остаточно позбавила 
гетьмана й генеральну старшину будь-якого значення. П ри гетьманові було 
засновано т. зв. «М алоросійську колегію», яка складалася з  шести вели
коросійських штаб-офіцерів із залог, що стояли в малоросійських містах, 
під головуванням бригадира Вельяминова. Колегія ця мала своїм призна
ченням приймати скарги на всі судові та адміністративні установи України, 
закінчуючи генеральним судом і військовою (гетьманською) канцелярією; 
наглядати за збиранням усіляких податків та мит, збирати їх і витрачати, 
надаючи звітність до російського сенату (між іншим виплачувати утримання 
найманим військам, сердюкам та компанійцям); стежити, щоб від старш и
ни не було утисків козакам та посполитим і вживати проти цього заходів 
за  погодженням з  гетьманом; спостерігати за правильним діловодством 
у військовій канцелярії та контролювати вхідні й вихідні папери. В разі будь- 
яких помічених негараздів колегія мала звертатися до сенату. Заснування 
її П етро у своєму указі гетьману мотивував безладдям і зловживаннями 
у генеральному суді, головою якого був зять гетьмана Чарниш , та інших 
судових інстанціях, у військовій канцелярії, у збиранні доходів, а також 
зловживаннями, які дозволяла собі старшина стосовно козаків і посполитих, 
відбираючи у них землі, примушуючи до панщинних робіт, перетворюючи 
на своїх кріпаків тощо.
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Ц я реформа, певна річ, перетворювала українську автономію на позбав
лений змісту привид і справжнім правителем України робила голову колегії; 
так справді й зрозумів свою роль бригадир Вельяминов. Даремно Скоропад
ський «всепокорственно зі слізьми» просив від імені «всіх малоросійських 
людей» повернути Україну до попередніх порядків й запевняв, що скарги 
на безлади — інтриги ворогів. П етро залишився невблаганним, а щоб дати 
сприятливе висвітлення реформ в очах маси населення, він розпорядився 
розповсюдити серед останнього друкований указ, де пояснювалося, що ко
легію засновано «не для чего иного, токмо для того, дабы малороссийский 
народ ни от кого как неправедными судами, так и от старшины налогами 
утесняем не был», і на доказ того при указі надруковано було інструкцію 
колегії, що вказувала на сферу її відання.

П рикро вражений, Скоропадський захворів і помер ще перед приїздом 
Вельяминова. Смерть його дала привід Петрові зробити ще один крок — він 
вирішив фактично скасувати гетьманську владу. Виконання обов’язків геть
мана сенат доручив чернігівському полковникові Полуботку з  генеральною 
старшиною, але з  тим, щоб в усіх справах він радився з  Вельяминовим. 
П ри  цьому Україну з  відомства Колегії закордонних справ, яка відала нею 
доти, переведено було до відомства сенату як звичайну провінцію. Н а  про
хання ж  старшини — дозволити провести вибори гетьмана — П етро, після 
тривалих зволікань, відповів у 1723 р. указом, де оголошувалося, що уряд 
заклопотаний пошуком на гетьманську посаду надійної людини, з  огляду 
на те, що всі гетьмани, за винятком першого — Хмельницького — та остан
нього — Скоропадського, виявлялися зрадниками, і оскільки поточне д і
ловодство забезпечено, то урядові не слід набридати обранням гетьмана. 
Таким чином, питання відкладалося на невизначений період.

А  тим часом уряд систематично призначав на полковницькі посади 
великоросів, підготовляв запровадження імперських законів в українські 
установи, а бригадир Вельяминов командував генеральною старшиною 
як своїми підлеглими. Українські козаки тисячами гинули на далеких 
роботах — при будівництві Л адозького каналу, де вони помирали від не
звичного холоду й сирості, на спорудженні фортеці св. Х реста, біля Д е р 
бента, де їх вбивали південні лихоманки, і т. ін., так що з  партії 3 —10 тис. 
чоловік на цих роботах помирало до третини й навіть половини, і загалом 
ці робочі походи 1721—1723 рр. коштували Україні не менш ніж 20  тис. 
козаків, не кажучи про тих, хто повернувся напівживим і зубожілим, без 
коней та амуніції1. Водночас населення розоряли й обтяжували переходи

і 11,346 Д и в  Пр 0  ц Є статтю у «Записках Н Т Ш », т. XII: Ол. Радакова, «Українські 
козаки на Ладозькім каналі».11 346
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й постої великоросійського війська, розташованого у величезній кількості 
в Україні, яке утримувалося, проти всяких прав і прецедентів, за  рахунок 
місцевого населення. У  деяких українських полках було розквартировано 
по цілому полку, в інших — значні частини. Н аселення, і без того ослаблене 
тяжкою шведською війною, повинно було доставляти величезну кількість 
«порцій і рацій», які складалися з  різних продуктів, і незалежно від того 
сплачувати у військовий скарб податки. Останні всупереч усім обіцянкам 
уряду з  введенням нової змішаної (фактично великоруської) адміністрації 
зростали також з  карколомною швидкістю. Так, наприклад, за відомостями, 
наданими М алоросійською колегією до сенату, у 1722 р. надійшло до вій
ськової скарбниці 45 тис. рублів грошима й 17 тис. четвертей борошна; 
у 1723 р. надійшло вже 85 тис. рублів; у 1724 р. — грошима 140 тис. рублів 
і 40  тис. четвертей борошна; у 1725-му — 173 тис. рублів і т. д.

Н іхто не насмілювався піднести голос проти цього стану справ. П олу
боток у ролі тимчасового (наказного) гетьмана у вузьких рамках того впливу, 
який ще залишили йому нові реформи, намагався впорядкувати українську 
адміністрацію і цим послабити аргументи П етра, який посилався на зл о 
вживання старшини. Він заборонив старшині під страхом тяжких покарань 
використовувати козаків для своїх потреб, запровадив колегіальність у суди 
полкові, сотенні та сільські, встановив порядок апеляції та реформував 
генеральний суд. А ле П етро, по суті, мав на увазі лише «М алу Росію  при
брати до рук», як характеризував його наміри його сподвижник Толстой; 
зловживання старшини слугували лише приводом, і тому діяльність П олу
ботка з  викорінення цих зловживань і негараздів українського врядування 
була уряду зовсім неприємна. У  відповідь на донесення Вельяминова, 
що Полуботок опирається його діям, П етро поквапився розширити владу 
й компетенцію президента колегії. П олуботка ж  з  деякими іншими видат
ними старшинами вирішив усунути з  України й викликав їх до Петербурга, 
а щоб уникнути будь-якого опору, розпорядився вивести українські полки 
на південний кордон — під приводом охорони України від татар.

У  П етербурзі Полуботок подав П етрові петицію від імені старшини, 
де клопотався про відновлення колишнього врядування. А ле одночасно 
надійшла, як пояснив Полуботок, — підохочена Вельяминовим петиція від 
прикордонного з  Великоросією Стародубського полку, яка прохала про 
запровадження великоруського суду та призначення полковником велико
роса. П етро послав в Україну одного зі своїх довірених людей, Р ум ян ц ева, 
здійснити опитування, чи бажаю ть козаки великоросійських полковників 
та установ, чи солідаризуються з  поданою Полуботком петицією, а також 
зібрати матеріали про зловживання старшини. Таким чином, ревізія ця мала
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на меті отримати щось на зразок плебісциту про запровадження велико
російського управління і разом з  тим — обвинувальний акт проти старшини.

Полуботок, дізнавшись про місію Р у м ’янцева і цілком справедливо 
побоюючись, що він своїм впливом спонукає опитуваних давати такі від
повіді, які були б бажані уряду, вислав з  П етербурга інструкції в Україну 
про те, як триматися стосовно цієї ревізії та які давати відповіді. З  його 
ж  ініціативи зібрані на південних кордонах України старшина й козаки 
прислали з  табору на р. Коломак петиції, де скаржились на обтяження 
козаків і населення постоями, походами, поборами колегії та просили до
зволити їм обрання гетьмана. А ле ця скромна спроба протидії ще більше 
роздратувала П етра. Він розпорядився арештувати П олуботка і старшин, 
що були з  ним, а також схопити й прислати до П етербурга укладачів коло- 
мацьких петицій. Проти Полуботка було порушено справу про зловживання 
в управлінні та утиски населення — спільних для всієї тодішньої старшини 
гріхах щодо козаків та посполитих, в яких він завинив стільки ж , скільки 
і будь-хто інший. Н е  дочекавшись суду, Полуботок помер в ув’язненні 
у Петропавлівській фортеці наприкінці 1724 р. Д ля української старшини 
він зробився героєм-мучеником. У  пізнішій легенді він виголошує перед 
Петром сміливу викривальну промову, дорікаючи за  утиски України, і за  це 
грізний цар прирікає його на муки й смерть; але, дізнавшись про тяж ку 
хворобу Полуботка, П етро відвідує його у фортеці, шукає примирення; 
Полуботок відмовляє в ньому, кажучи, що П етра (імператора) і П авла 
(П олуботка) розсудить Бог, і справді вслід за гетьманом Павлом перед 
лицем одвічного судді постав і цар П етро. В інтелігентських домах України 
X V III та першої половини X IX  ст. був дуже поширеним портрет Полуботка 
з  підписом «з промови, сказаної Полуботком імп. П етру»: «Вступаючись 
за  Вітчизну, я не боюся ні кайданів, ні тюрми, і для мене лучче найгіршою 
смертю умерти, як дивитись на повшехну гибель моїх земляків». Портрет, 
утім, не той (як думають, — замість П авла П олуботка взято зображення 
його батька).

П ро  катастрофу 1 7 0 8 —1709 рр. та її наслідки, крім більш загальних 
робіт про часи М азепи , — статті О лекс. Грушевського «П о  катастрофі 
1708 року» (« З ап и ск и  Н аук. тов. ім. Ш евченка», т. 75, 78 , 8 0 )  та низка 
статей різних авторів у т. 9 2  тих ж е «Записок» , спеціально присвяченому 
цій добі. П ро  П олуботка — статті Костомарова («М онограф ії» , т. X IV ) , 
Л азаревськ ого  (« Р у с . архив», 1 8 8 0 ) і Ш ульгіна (« К и ев . старина», 
1 8 9 0 ), про «канальські роботи» — Радакової (« З ап и ск и  Н аук. тов. ім. 
Ш евченка», т. 12). Багато матеріалів і нотаток для цього й наступного 
часу в «Киевской старине».
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XXIII. ОСТАННІ ГЕТЬМАНИ

О тж е, старшина передала свій позов до центрального уряду на суд 
Божий. Видатні її представники були заарештовані у Петербурзі. Уряд міг 
безперешкодно здійснювати перебудову українських відносин за централіс
тичною програмою. Але дві непослідовності, що були відступами від плану, 
висунутого урядом П етра, уповільнили злиття України з  іншими провінціями 
імперії й відтермінували на кілька десятиліть ліквідацію української автономії.

Перш ий відступ мав місце із зішестям на престол онука П етра І — 
П етра II у 1727 р.

Щ е  трохи раніше, з  огляду на перспективу війни з Туреччиною, в уря
дових колах вважали за  потрібне зробити щ о-небудь для «удовольства 
и приласкания» України, — щоб невдоволена старшина, енергію якої взагалі 
схильні були дуже перебільшувати у петербурзьких колах, скориставшись 
війною, не підняла повстання. Передбачалося дозволити здійснити обрання 
гетьмана, відновити колишній, український, склад в установах Гетьманщини 
та зняти з  українського населення нововведені податки. Та традиції петров- 
ської політики були ще надто свіжими, і один із «пташенят» П етра, най
більше втаємничений в українську політику покійного імператора П . Толстой 
прямо протестував проти ліберальних проектів нового уряду, посилаючись 
на те, що «бл. памяти е. и. в. в том намерении гетмана в Украине не учинил 
и у полковников и старшин власти убавил, дабы М алую Россию  к рукам 
прибрать, и чрез тот способ полковники и старшины с подданными пришли 
уже в немалую ссору»1. Ц і традиції цього разу взяли гору.

А ле з  початком царювання П етра II вплив фаворита колишнього царя 
М еншикова, дуже неприхильно налаштованого щодо М алоросійської коле
гії, а пізніше — вплив партії прибічників колишніх, допетрівських порядків, 
яка підпорядкувала собі молодого імператора, узяв гору над петрівським 
курсом в українських відносинах. Ц е  виявилося одразу ж  після вступу 
на престол П етра II. Нові податки було скасовано (та все ж  таки українське 
населення мало й надалі утримувати дев’ять кавалерійських великоруських 
полків). Від Вельяминова зажадали дати звіт по скаргах на його неправильні 
дії. Українських старшин, що сиділи в П етербурзі з  часів полуботківської 
історії, відпустили в Україну. Видано заборону великоросам купувати землі 
в Україні тощо. Нареш ті, було дано дозвіл і на обрання гетьмана, що над
звичайно втішило українське суспільство, яке почувалося цілковито безпо
радним у всезагальному безладді, котре насувалося на українські відносини 
разом з  натиском московського централізму.

1 «Сборник историч. общества», т. 55, стор. 60.
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Кандидата на гетьманство уряд мав уже готового — в особі літнього 
та попередніми подіями достатньо навченого миргородського полковника 
Д анила А постола. Урядовому комісарові Наумову, відправленому для 
здійснення виборів, доручено було не допускати до обрання іншої особи. 
Та побоювання були даремними: навчена довготривалим сидінням у П етер
бурзі старшина без заперечень прийняла урядового кандидата, тим більше, 
що Апостол був зовсім не поганим кандидатом — одним з  останніх представ
ників кращих часів старих поколінь автономістів, які ще не розчарувались 
у можливості принципової політики. Апостола було одноголосно обрано 
й затверджено у гетьманському достоїнстві 1 жовтня 1727 р. П ро  будь-які 
статті вже й мови не йшло, але Україну знову перевели до відомства колегії 
закордонних справ, а М алоросійську колегію скасували, тим більше, що в 
її управлінні справді виявилося чимало зловживань.

Зам ість неї реформували у новому дусі генеральний суд, що зі скасуван
ням М алоросійської колегії мав слугувати вищою апеляційною інстанцією: 
тепер він мав складатися порівну з  членів українських та великоросійських 
(по три). П ри гетьмані відновлено посаду резидента, на яку призначено 
згаданого Н аум ова, і гетьмана зобов’язано радитися з  ним у справах 
врядування. У військових справах він підпорядковувався фельдмаршалові 
російських військ. Д ля більшої надійності один із синів Апостола залишався 
у П етербурзі як заручник.

Повернення до старого, таким чином, було далеко не повним. П ідбадьо
рена скромними пільгами, наданими Україні, старшина з  Апостолом на чолі 
розраховувала при слушній нагоді домогтися більшого. З  нагоди коронації 
П етра II Апостол з  іншими представниками старшини вирушив до двору 
і тут понад півроку шляхом усякого роду прохань та інших дій намагався 
підготувати ґрунт для більш повного відновлення давніх вольностей. Плодом 
цих старань були т. зв. «рішительні пункти» — резолюція уряду на запро
поновані петиції від 22  серпня 1728 р. Вони встановлювали точні підстави 
нової української конституції. У  загальних виразах ними було обіцяно зб е
реження «колишніх прав і вольностей», але насправді українська автономія 
залишалася при цілій низці суттєвих обмежень порівняно навіть з  добою 
М азепи, не кажучи вже про справжні статті Богдана Хмельницького, на які 
робилися посилання. Вільне обрання залишено тільки для нижчих посад: 
кандидатів на сотників мають обирати сотенні козаки, кандидатів на полкові 
посади — полкова старшина із сотниками представляти на затвердження 
гетьмана; але затвердження полковників та генеральної старшини централь
ний уряд надав собі. Залиш ено в силі змішаний військовий суд, що цілком 
суперечив основному принципу статей Хмельницького, про відновлення
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яких просила старшина, і уряд їх підтверджував1. Д ля завідування фінансами 
запроваджувалися посади двох підскарбіїв, одного — з  української стар
шини, другого — з великоруських офіцерів. Зберігалося розквартирування 
великоруського війська тощо.

Апостолові та його сподвижникам залишалося в тісних межах, залишених 
їхньому самовизначенню, намагатися фактично посилити значення органів 
старого гетьманського врядування, по можливості впорядковуючи останнє 
та послаблюючи втручання сторонніх агентів. Апостол намагався впорядку
вати судочинство Гетьманщини в дусі розпочатих Полуботком реформ: його 
інструкція українським судам, надана 1730 р., власне проводила план П олу
ботка. Проведено було загальну ревізію власницьких документів старшини, 
для перевірки прав володіння. Особлива комісія зайнялася зведенням норм, 
які застосовувалися в українських судах, в один загальний звід.

Відновлення давніх відносин було доповнене ще однією рисою — повер
ненням запорожців. Я  вже згадував, що на нових своїх поселеннях, відрізані 
від України урядом, що не допускав ніяких зносин зі «зрадниками», запо
рожці дуже діткливо відчули своє відчуження і швидко почали проситися 
назад. З і  свого боку, російський уряд був зацікавлений на випадок війни 
з  турками мати їх на своїй стороні, а не на ворожій, і оскільки перспектива 
нової війни з  Туреччиною з 1720-х ставала дедалі ближчою, то запорожцям 
дали принципову згоду на повернення, з  тим, аби лиш вони дочекалися 
остаточного розриву. У цьому сенсі 1733 р. їм було видано й офіційну цар
ську грамоту, а на початку 1734 р. вони повернулись до старих домашніх 
вогнищ і заклали свій кіш в урочищі Базавлук. Потім у Л убнах їхні делегати 
й представники російського уряду виробили постанови, що визначали по
дальші відносини. Запорож цям  надано змогу жити за  старими порядками, 
вільно користуватись усякого роду степовими промислами, отримуючи 
за сторожову й військову службу 20  тис. рублів на рік. Управляти ними мала 
виборна старшина, безпосередньо, минаючи гетьмана, підпорядковуючись 
командувачу російського війська, розташованого в Україні.

Встановлений 1727 р. порядок за  цей час вже рішуче захитався. Уряд 
імп. Анни повернувся до традицій політики П етра І щодо України, і повер
нення до його заходів було лише питанням часу: з  огляду на все ще загрозу 
війни з  Туреччиною, події польського безкоролів’я та агітацію агентів Л е- 
щинського й О рлика в Україні та на Запоріж ж і уряд вважав несвоєчасними

1 «Суду и расправе быть по прежнему их обыкновению, как о том именно в пунктах 
гетмана Богдана Хмельницкого изображено, по которого пунктам подтверждения сами 
они просят», — «Решительные пункты» у Бантиша-Каменського, «История Малой 
России», IV, дод. 32.
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будь-які різкі зміни. Слушний привід дала для їхнього проведення хвороба 
Апостола, якого у 1733 р. розбив параліч. Уряд не дозволив йому передати 
управління генеральній старшині, а доручив урядування своєму резидентові 
з  колегією, складеною порівну з  великоросів та українців. А  коли незаба
ром після цього Апостол помер (1734 ), уряд доручив управління Україною 
колегії з  шести членів — трьох великоросів і трьох українців (призначених 
урядом), з  урядовим резидентом Ш аховським та генеральним обозним 
Лизогубом на чолі.

Управління це було організоване нібито тимчасово, до обрання гетьма
на, але в інструкції Ш аховському пояснювалося, що про обрання гетьмана 
згадано лише для уникнення заворушень: уряд зовсім не мав на увазі його 
виборів. Україна знову перейшла до відомства сенату, а фактичним правите
лем її став голова М алоросійської колегії кн. Ш аховськой. Уряд, доручаючи 
йому якнайпильніший нагляд за  благонадійною поведінкою української 
старшини, надав йому право зміщувати українських членів М алоросійської 
колегії, якби за ними виявилося щось підозріле, арештовувати старшин, 
запідозрених у якій-небудь «противності», та призначати на вакантні 
місця кандидатів на свій розсуд, «усматривая во всяких обхождениях, кто 
из старшин и из козаков к нам и к стороне нашей доброжелательны», і в 
разі потреби не з в ’язувати себе навіть цією інструкцією.

Ш аховський, таким чином, був справжнім правителем України, але 
ці широкі повноваження ще не задовольняли його, і у своєму зверненні 
до петербурзького уряду він рекомендував скасувати колегіальне управління 
й замінити його одноосібним правлінням призначеного урядом намісника, 
маючи на увазі, скоріше за все, свою особу. О днак уряд не наважився на та 
кий рішучий крок і у відповідь Ш аховському заспокоював його, що участь 
українських членів у колегії не може впливати на перебіг справ, а цілковите 
усунення української старшини від будь-якої участі в управлінні могло 
б привести «малороссийский народ в какое сомнение». П ри цьому було 
відзначено, що встановлена форма управління зовсім не мала в собі чогось 
постійного, і імператорський уряд залишав за собою можливість скасувати 
її й запровадити нову організацію, яку буде визнано відповідною «інтересам 
його імп. Величності»1.

В інструкції Ш аховському доручалося звертати увагу на те, щоб по
сади великоруських членів М алоросійської колегії та Генерального суду 
займали особи гідні, які могли б давати українському населенню вигідне 
уявлення про великоруську адміністрацію, «дабы оный малороссийский 
народ правосудием тех великороссийских судей был доволен и приобыкал

1 «Сборник истор. общества», т. 108, стор. 55—56.
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к великороссийскому правленню». Застереж ення це було підказано гірким 
досвідом, бо полковники з  великорусів та інші представники великоруської 
адміністрації в Україні далеко не виявлялися на висоті свого становища і зо 
всім не були здатні навіяти гарної думки про великоруський благоустрій.

З а  старою традицією рекомендувалося прищеплювати населенню (п е
реважно нижчим верствам) думку, що реформи, які обмежують українську 
автономію, спрямовані на задоволення інтересів мас та їхній захист від зло 
вживань старшини, а весь безлад звалювати на гетьманське врядування, 
щоб обмежити прагнення його відновити.

З  метою обрусіння Ш аховський мав таємно «под рукою особенно 
трудиться, малороссиян с смольняны (ополяченою смоленською ш лях
тою. — М .Г .)  и с поляки и с другими зарубежными жителями отводить, 
а побуждать их и искусным образом приводить в свойство с великороссий- 
скими». У своєму нагляді за  благонадійністю старшини уряд зайшов так 
далеко, що наказував обшукувати й арештовувати папери навіть найбільш 
високопоставлених й абсолютно ні в чому не запідозрених осіб, як, напри
клад, обозного Лизогуба, головного серед української старшини1. Приводів 
до таких підозр старшина, цілковито тероризована цією ломкою давніх 
відносин, не давала жодних, але грізний привид українського сепаратизму 
незмінно переслідував уряд та великоруську адміністрацію в їхніх турботах, 
спрямованих на знищення решток давньої української автономії, і робив 
їх ще нетерпимішими й нерозбірливими у винищенні залиш ків усього, 
що свідчило про осібність цього краю.

Д ля характеристики цієї нерозбірливості наведу один приклад: 1737 р. 
тодішній правитель України (голова М алоросійської колегії) кн. Барятин- 
ський, присікавшись до якогось приводу, арештував у повному складі київ
ський магістрат і при цій нагоді забрав грамоти міста К иєва, в розрахунку 
на те, що коли ці документи затримати на більш тривалий час, то, кінець 
кінцем, привілеї м. К иєва випадуть з  пам’яті й «посилатися їм буде у воль- 
ностях ні на щ о»2.

Від прийнятого курсу уряд, однак, відступив ще раз, завдяки особистим 
симпатіям нової імператриці Єлизавети. Улюбленцем її був український ко
зак із с. Лемеш ів (Чернігівської губ.) Олексій Розумовський, з  яким вона 
повінчалася, якого звела у фельдмаршали й набула для нього титул графа 
Римської імперії. Він передав імператриці свої симпатії до України, і хоч вона 
ревно слідувала традиціям свого батька П етра І, але була схильна зробити 
деякі поступки бажанням української старшини. Коли під час її подорожі

1 «Сборник истор. общества», т. 108, стор. 117, 209, 238 та ін.
2 Там само, т. 117, стор. 56.
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до К иєва у 1744 р. генеральна старшина й полковники подали їй петиції 
про вибори гетьмана, вона прийняла це прохання прихильно й порадила 
з  цього питання прислати до П етербурга спеціальну депутацію до урочис
тостей одруження спадкоємця престолу. Кандидат на гетьманство був у неї 
намічений в особі молодшого брата її улюбленця, Кирила Розумовського, 
але він був ще надто молодий тоді (народився 1728 р .), перебував у той 
час за кордоном для завершення освіти, а тому обрання було відкладене. 
Лиш е в 1747 р. імператриця дала указ сенату про відновлення гетьманського 
правління на тих підставах, на яких воно існувало за Скоропадського, та самі 
вибори було ще відмінено на кілька років і проведено тільки у 1730 р., коли 
з  цією місією було послано до Глухова повноважного міністра імператриці 
графа Гендрикова.

Старшина, для якої не були таємницею наміри імператриці, звісно, з а 
явила одностайно, що бажає мати гетьманом Кирила Розумовського, і так 
здійснилося обрання останнього українського гетьмана. Затвердж ую чи його 
в цьому званні, імператриця звеліла вважати його в ранзі фельдмаршала, 
а, відпускаючи в Україну, у 1731 р. дала йому жалувану грамоту на взірець 
даної Скоропадському. Установи також було відновлено більш-менш у тому 
вигляді, в якому вони існували перед реформою 1722 р. Особливою грамо
тою підпорядкована була владі гетьмана Запорозька  Січ, і Україну знову 
переведено до відомства Іноземної колегії. А ле Розумовський, посварив
шись з  її президентом, сам згодом попрохав перевести його до відомства 
сенату, що й було виконано.

М айж е п’ятнадцять років тривало правління цього останнього гетьмана. 
Сам він цілком відрізнявся від колишніх гетьманів: вихований у середовищі 
петербурзької аристократії та за  кордоном, одружений з великоросійською 
аристократкою, родичкою імператриці Катериною Наришкіною, він нудився 
у своїй українській резиденції і жив здебільшого у П етербурзі. В Україні 
він тримав себе en grand seigneur [вельможним паном] і влаштував у своїй 
українській столиці копію петербурзького двору в мініатюрі. К раєм  управ
ляла українська старшина, маючи справу лише з  центральним урядом. 
Унаслідок впливу, яким користувався новий гетьман у правлячих сферах, 
втручання в українські справи різних сторонніх осіб припинилися. Клопотів 
гетьманському правлінню завдавали лише запорожці. З  півночі обмежила 
їх нова оборонна лінія, споруджена урядом, яка захопила частину запорозь
ких земель; нападати на польські й турецькі володіння їм заборонялось. 
П ідкорити січове братство бажаній регламентації за цих умов запорозькій 
старшині було надто важко, і гетьманське правління без кінця отримувало 
нагадування з  Петербурга про умиротворення запорожців.
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Ц им  періодом порівняно значних влади та впливу українська старшина 
скористалася не лише для свого збагачення та закріплення своїх станових 
переваг (над цим вона, під заступництвом та за  прихильного сприяння 
російського уряду, працювала безнастанно), а й також  для впорядкування 
адміністративно-судової організації краю. Конкуренція великоруської адмі
ністрації та централістична політика уряду, ворожа давньому українському 
устрою, до сих пір дуже сильно заважали такому впорядкуванню. Д осить 
згадати, що Полуботок за свої дуже раціональні реформи судочинства був 
підданий звинуваченню у самовладді, а реформи було скасовано. Тим часом 
початковий військовий устрій України, дуже примітивний, пристосований 
більше до потреб військової мобілізації, ніж адміністрації, настійливо ви
магав подальшої організаційної роботи. Позбавлений її, він давав широкий 
простір самовладдю та всіляким зловживанням, а конкуренція великорусь
кої адміністрації спричиняла ще більший сумбур, тим більше, що якості 
останньої також  зовсім не були високими: хабарництво та свавілля були 
в її середовищі надзвичайно поширені.

У  центральному управлінні Гетьманщини з початкової організації розви
нулися дві головні, цілком визначено сформовані установи — Генеральна, або 
Військова, канцелярія та Генеральний суд. Військова канцелярія з  канцелярії 
у власному розумінні, якою вона була спершу, протягом останнього століття 
розвинулась у щось ближче до поняття міністерства внутрішніх справ. Тут 
зосереджувалося завідування загальноадміністративними й військовими 
справами. П о  смерті Апостола її формально було об’єднано з  правлячою 
колегією як вище управління Гетьманщини, під іменем Військової гене
ральної канцелярії; генеральний писар став, по суті, вершителем усіх справ, 
наскільки вони залишалися в руках старшини; саме такий характер мав 
довголітній носій цього звання Андрій Безбородько, який обіймав цю по
саду у 1741—1762 рр. Військовий суд спочатку був одноосібним судом 
генерального судді, з  часів реформи Полуботка — Апостола він перетворю
ється на суд колегіальний і отримує значення виключно апеляційної палати. 
Потім при обранні Апостола виділено було в окреме відомство фінанси, 
що перебували в колишні часи у безпосередньому розпорядженні гетьмана, 
для завідування ними запровадили посади двох підскарбіїв, але посади ці з а 
лишилися значною мірою титулярними. Рахівництвом завідувала особлива 
скарбова канцелярія, при якій різновид державного контролю виконувала 
окрема «рахункова комісія». Нареш ті, окрема «артилерійська канцелярія» 
завідувала військовою артилерією та призначеними на її утримання м аєт
ками й прибутковими статтями. Військова рада в останній чверті X V II  ст. 
зовсім припиняє функціонувати поза суто декоративною роллю при обранні
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гетьмана, і її цілком заміщує рада старшини, що збиралася на запрошення 
гетьмана; особливо складні чи менш термінові справи вирішувала рада 
генеральної старшини та полковників.

Після того як Правобережна Україна остаточно відійшла до Польщі, 
полки залишились підставою провінційного управління, Гетьманщина (Л іво
бережна Україна) поділялася на десять полків — Стародубський, Чернігів
ський, Київський1, Ніжинський, Прилуцький, Переяславський, Лубенський, 
Гадяцький, М иргородський і Полтавський. Територія, склад, козацькі кон
тингенти та чисельність населення їх залишались, як і раніше, надзвичайно 
різнорідними. Так, наприклад, у 1723 р. в Ніжинському полку було 19 сотень, 
в них близько 10 тис. козаків (6 5 8 6  кінних та 3379 піших), у Чернігівсько
му — 16 сотень і 6 4 0 0  козаків, у Київському — 8 сотень і менш ніж 3000 
козаків; усього в 10-ти полках було 114 сотень і 57 тис. козаків (пізніше, 
у 1735 р., цей козацький контингент було зменшено майже наполовину: для 
дійсної служби мало бути обрано ЗО тис. козаків, т. зв. виборних, решта менш 
заможних під ім’ям підпоможчиків призначалися для матеріальної допомоги 
тим, хто ніс службу. Керування полком було цілковито в руках полковника).

Відтоді як призначення полковників присвоїв собі уряд і заборонив 
зміщувати їх без указу, значення та влада полковників надзвичайно поси
лились. їхня залежність від гетьмана стала дуже невеликою. З  іншого боку, 
сформований поступово на взірець генеральної старшини штат старшини 
полкової не мав великого значення в управлінні полком і великою мірою 
полковник управляв самовладно. Сотників полковники дуже часто ф ак
тично призначають самі. М іста з  магдебурзьким правом, хоча підлягають 
безпосередньо гетьману, але також  перебувають у великій залежності від 
полковника, а іноді попадають у цілковитий «послух» йому. Дрібніші міста, 
зі спрощеним, «ратушним» управлінням, перебувають у повній підлеглості 
у полковників. К озацьке населення було повністю залежне від нього. С е 
ляни «посполиті», під сусідки підпорядковувались владі та юрисдикції своїх 
поміщиків і державців.

У козаків залишилось самоврядування лише в межах їхніх сільських 
громад, на чолі яких стояли отамани, що підпорядковувались сотникові. 
Зам іщ ення посади сотника по праву належало козачому населенню сотні, 
але насправді це право далеко не завж ди здійснювалося. В одній інструкції 
Розумовському доводиться відновлювати законний порядок вибору сотника, 
встановлений «рішительними пунктами» 1728 р., тому що в дійсності його 
не дотримувалися: сотня має обирати двох або трьох кандидатів, полковник

1 Більша частина Київського полку лежала на лівому боці Дніпра, на правому — 
Київ з його околицями.
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із полковою старшиною пропонує їх зі своїми відгуками гетьманові для 
затвердження одного з  них. Та з  тієї ж  інструкції випливає, що насправді 
вибір кандидатів має виконуватися, власне, старшиною даної сотні, а не ко
заками. Взагалі принцип козацького самоврядування зовсім занепав, вся 
влада перейшла фактично до рук старшини, і, оскільки її не обмежували 
конкуренція великоросійської адміністрації та центральний уряд, управління 
мало характер аристократичний, старшинський.

Найслабший бік устрою Гетьманщини становив суд. Судових інстанцій 
було багато, але всі ці суди були організовані погано, не існувало ані ви
значеного порядку інстанцій, ані меж компетенцій кожного різновиду суду; 
обминаючи суди сільські та сотенні, можна було починати справу не тільки 
у полковому, а й прямо у Генеральному суді або навіть у самого гетьмана; 
вищі інстанції часто втручались у справи, які провадились у нижчих, суди 
козацькі й міські (ратуш ні) конкурували між собою, хоча, втім, дуже часто 
ця конкуренція закінчувалась тим, що ці суди функціонували спільно. У су
дах панували і хабарництво, і свавілля, тим більше, що через відсутність 
свого кодексу використовувались польські видання Л итовського статуту 
та магдебурзького права — малозрозумілі й за  духом своїм зовсім чужі 
місцевому життю й відносинам.

«Рішительними пунктами» 1728 р. центральний уряд доручив геть
манові укласти звід чинного у Гетьманщині права, укладання його було 
доручено комісії українських юристів, і звід цей справді було укладено. 
А ле в його підвалини заклали не норми звичаєвого права, а все те ж  саме 
магдебурзьке право у польському опрацюванні, яке збереглось у практи
ці міських судів з  часу перед повстанням Хмельницького, і Литовський 
статут, що як допоміжний кодекс поступово ввійшов до судової практики 
Гетьманщини, і то не в першій редакції, ближчій до давнього українського 
права, а в пізніших, 1566 та 1588 рр., котрі цілковито підпали під впливи 
шляхетського польського права. Тому звід, що його укладала комісія, не міг 
мати жодної вартості. її працю було закінчено 1743 р. З в ід  затвердження 
не отримав1, але в розумінні зміцнення авторитету статутного та магдебурзь
кого права у судовій практиці Гетьманщини без наслідків він не лишився. 
п*357 Н езалеж но від цього Литовський статут і магдебурзьке право і пізніше 
зберегли своє значення в судах за старою чи, точніше кажучи, відновленою 
традицією .11,357 1, можливо, ні в чому не виявився так яскраво внутрішній 
крах розпочатої українським народом соціальної революції X V II  ст., як у 
цьому поверненні до життя станових кодексів польського режиму.

1 Його видано як історичну пам’ятку 1879 р. проф. Кістяківським під назвою «Права, 
по которым судится малороссийский народ» (цю назву звід має в оригіналі).
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П ісля нездійсненої реформи Полуботка українське судочинство було 
реформовано по відновленні гетьманства при Апостолі. Генеральний суд 
отримав колегіальний устрій, і в тому ж  дусі колегіальності було рефор
мовано інструкцією Апостола 1730 р. суди полкові, сотенні та сільські. 
Встановлено було порядок апеляції сотенних судів до полкових, полкових 
до Генерального, який ставав інстанцією виключно апеляційною. П ізніш е 
було зроблено вказівки стосовно розмежування компетенції судів військових 
і ратушних та впорядкування судочинства загалом. Ц я  інструкція справді 
робила крок уперед в упорядкуванні судочинства1.

П одальш ою  його реформою зайнялася старшина при Розумовсько- 
му. Ініціатива належ ала одному з найосвіченіших українських юристів 
Ф ед . Чуйкевичу, який у своєму трактаті «Суд і розправа у правах мало
російських» (1 7 3 0 ), присвяченому Розумовському, вказав на недоліки 
українського судочинства й запропонував проект його реформи. Взірцем 
для нього, втім, послужило судочинство все того ж  Л итовського статуту, 
і в цьому дусі в останні роки правління Розумовського було проведено 
реформу: Генеральний суд доповнили виборними депутатами від полків, 
було запроваджено суди підкоморські й земські для поземельних позовів 
та цивільних справ, з  виборним шляхетським персоналом; суди полкові 
перейменовано у ґродські; Україну поділено на 20  повітів.

Ц я  реформа, що робила останній крок до повернення дореволюційного 
устрою, була, звісно, логічним наслідком застосування дореволюційних 
юридичних кодексів — Литовського статуту насамперед. Та вона виявилась 
недовговічною — дні гетьманства були вже полічені, і у програмі централь
ного уряду стояло на черзі питання про повне скасування давнього устрою 
Гетьманщини, а не розвиток його.

Д ля історії Гетьманщини після М азепи немає нових більш загальних 
праць. Деякий фактичний матеріал можна знайти у старих працях Бан- 
тиш а-Каменського (недавно перевиданих) і М аркевича. П ро  відносини 
1720—1730 рр. — праці Д ж идж ори: «Н ові причинки до історії відносин 
російського правительства до України» («Записки  Н аук. тов. ім. Ш е в 
ченка», т. 61) та «Економічна політика російського правительства супроти 
України в 1710—1730 рр.» (т. 9 8  та наст.). П ро  Розумовського—Василь
чикова «Семейство Разумовских». Л ітературу щодо внутрішнього устрою 
див. вище, стор. 271—272. Відображення соціальних та політичних змін 
життя Гетьманщини у народній творчості — у відомій праці Драгоманова 
«Політичні пісні українського народа» (1 8 8 3 —1883).

1 Видана у «Киевской старине», 1887, кн. І.



3 0 8  НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Бантыш -Каменский Д . И стория М алой России от водворения славян 
в сей стране до уничтожения гетманства /  Д . Бантыш -Каменский. — И зд . 
4 -е , печатано с 3-го без изменения. — С П б .; К .; Х арьков: Ю ж но-Р усское 
книгоиздательство Ф . Иогансона, 1903. — 6 0 9  с.

М аркевич Н . И стория М алороссии /  Н . М аркевич. Т . 1—3. — М о 
сква: И здательство книгопродавца О . Х русталева, 1842—1843. — Т . 1. — 
1842. -  38 8  С.; Т . 2. -  1842. -  6 7 4  с.; Т . 3. -  1842. -  4 0 6  с.; Т . 4. -  
1842. -  4 8 4  с.; Т . 3. -  1843. -  3 4 6  с.

Д ж идж ора І. Н ові причинки до історії відносин російського прави
тельства до України в 1720-х і 1730-х рр. ... /  І. Д ж идж ора / /  Записки  
Н аукового товариства імені Ш евченка. — Т . L X I. — Л ьвів , 1904. — 
Кн. V . -  С . 1 - 4 0 .

Д ж идж ора І. Економічна політика російського правительства супроти 
України в 1710—1730 рр. /  І. Д ж идж ора /  /  Записки Наукового товариства 
імені Ш евченка. — Т . Х С Ѵ ІІІ. — Л ьвів, 1910. — Кн. V I. — С . 5 5 —74; 
Т . С І. -  Л ьвів, 1911. -  Кн. І. -  С . 6 3 - 1 0 0 ;  Т . СІП . -  Л ьвів, 1911. -  
Кн. III. -  С . 5 4 - 9 7 ;  Т . С Ѵ . -  Л ьвів, 1911. -  Кн. V . -  С . 5 0 - 9 1 .

В асильчиков А . С ем ейство  Р азу м о вски х  /  А . В асильчиков. — 
С П б .: Тип. М . Стасюлевича, 1 8 8 0 —1894. — Т . 1. — 1880. — 4 8 6  с.; 
Т . 2. — 1880. — 557 с.; Т . 3: Светлейший князь А ндрей Кириллович. 
Ч . 1. — 1882. — 530 с.; Т . 4: Светлейший князь А ндрей Кириллович. 
Ч . 2. — 1887. — 603  с.; Т . 5: П риложения к биографии князя А . Р азу - 
мовского. — 1894. — 3 9 8  с.

Політичні пісні українського народу X V II I—X IX  ст. у 2 -х  частинах /  
з  увагами М . Драгоманова. — Ж енева: печатная «Громади». — Ч . 1. — 
1883. — 136 с.; Ч . 2: Гетьманщина і Слобідчина 1709—1765. — 1885. — 
2 2 6  с. — «Відображення соціальних та політичних змін життя Гетьманщини 
у народній творчості» — М . Грушевський.
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XXIV. ЛІКВІДАЦІЯ СТАРОГО УСТРОЮ ГЕТЬМАНЩИНИ

Ліквідація Гетьманщини була вирішена імп. Катериною вже з  перших 
кроків правління. Викладаючи у своїй відомій інструкції обер-прокурору 
програму урядової політики, вона висловлює своє непохитне рішення при
вести до «обрусіння» провінції, що мають свої місцеві закони, — Україну, 
Ліфляндію та Ф інляндію , й зокрема щодо України вважає за необхідне 
вжити заходів до того, «чтоб век и имя гетманов исчезло, не токмо персона 
какая была произведена в оное достоинство».

Та Кир. Розумовський був одним із найвірніших партизанів Катерини. 
Вона багато чим була йому зобов’язана ще перед своїм сходженням на пре
стол і навряд чи підняла б на нього руку, якби обставини не дали для того 
сприятливих приводів. А ле за  ними затримки не було. Наприкінці 1763 р. 
імператриці донесли з  К иєва, що серед старшини збирають підписи для 
петиції про встановлення спадкового гетьманства в роду Розумовського; 
прохання мотивувалося випробуваною вірністю цього роду і прикладом 
Хмельницького, за життя якого було обрано гетьманом його сина. Р о зу 
мовський, коли й не був ініціатором цієї петиції, то в усякому разі брав 
у ній участь, схиляючи старшину до підписів. Серед українців вважалося, 
що винуватець — злий геній гетьмана, його вихователь і головний радник 
Теплові подейкували, що він був ініціатором цієї петиції, а потім використав 
її проти гетьмана й надав уряду обвинувальний матеріал проти гетьманського 
правління, коли уряд вирішив з  ним покінчити.

Генеральна старшина, передчуваючи небезпеку, петицію не підписала, 
підтримали її лише полковники, внаслідок чого її й не було подано. М ож на 
було б вважати інцидент вичерпаним, але Катерина вирішила скористати
ся ним як сприятливим приводом покінчити з  Розумовським. и’ 359Д о  того 
ж  підоспів ще меморіал колишнього вихователя Розумовського та його 
довіреного factotum ’a [виконавця] Г. Теплова11,359 «О  непорядках, кото
рые происходят от злоупотребления прав и обыкновений, грамотами под- 
твержденных М алороссии», вміщував багатий, хоч і не завж ди вірогідний 
і загалом дуже однобічний матеріал про гріхи старшинського врядування. 
Імператриця запропонувала Розумовському відмовитись від гетьманства.

Розумовський, однак, не мав такого бажання й не квапився з  «про- 
шенієм». Тоді йому пригрозили звинуваченням в антидержавних замірах, 
що потягло б за собою зміщення й опалу. З  огляду на це він поступився, 
подавши «прошеніе» про звільнення від «настільки тяжкої й небезпечної 
посади», а навзамін просив милості до своєї «багатолюдної фамілії». П р о 
хання негайно задовольнили. 10 листопада 1764 р. опубліковано маніфест
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«малоросійському народові», де сповіщалося про увільнення Розумовського 
від гетьманських обов’язків та заснування правління М алоросійської колегії 
як тимчасового заходу, «пока время и опыт даст нам о его (малоросійсько
го народу. — М . Г .) благе лучший учинить промысел». Розумовському 
у нагороду за  покірливість було пожалувано пожиттєву пенсію у 6 0  тис. 
рублів і величезні маєтки в Україні: Гадяцький ключ, з  часів Хмельницького 
призначений на утримання гетьмана, та Биківська волость, пожалувана 
на гетьманське утримання за Скоропадського.

З а  словами автора «Історії русів», ці пожалування подали надію і іншій 
старшині, що зі скасуванням гетьманського правління «рангові» маєтки, 
приписані до окремих посад, будуть пожалувані особам, що займаю ть 
ці посади у даний момент, тому старшина не нагадувала про заміщення 
гетьманського уряду. Та це було й марно!

М алоросійська колегія, якій було передано управління, складалася 
з  чотирьох членів-українців та чотирьох великоросіян, з  головою й про
курором також з  великоросіян, причому наказано було великоросійським 
та малоросійським членам сидіти на засіданнях упереміш, за старшинством, 
а не так, як було раніше, згідно з  інструкцією імп. Анни, що великоросіяни 
сиділи по правому, а малоросіяни по лівому боці столу, «что утверждало 
в малороссиянах развратное мнение, по коему поставляют себя народом, 
от здешнего совсем ОТЛИЧНЫМ» .

М алоросій ська  колегія засн овувал ась , утім , більш е для форми; 
у справжні правителі України, власне, призначався її голова — граф П етро 
Р у м ’янцев, талановитий генерал, що проявив неабиякі адміністративні зд іб
ності у здійсненні програми Катерини стосовно України.

В інструкції, наданій йому імператрицею, зверталося увагу на те, що ім
перія досі не отримувала прибутків з  цієї провінції; з  огляду на це йому 
доручалося здійснити ревізію та перепис України. Вказувалося на недоліки 
врядування й суспільних відносин, — особливо свобода переходу селян від 
поміщика до поміщика, яка збереглася у Гетьманщині, дратувала імпера
трицю, і Р у м ’янцеву доручалось її припинити. Пильному наглядові нового 
правителя доручалося духівництво, в якому освічений абсолютизм К атери
ни взагалі підозрював небезпечного ворога. Та особливу увагу зверталося 
на «внутрішню ненависть» України, особливо старшини, до великоросій
ського народу. Щ об  відібрати у старшини ґрунт для протидії, імператриця 
рекомендувала Р у м ’янцеву уважно стежити за її настроєм і завойовувати 
прихильність народних мас, так, щоб вони почувалися внаслідок центра
лістичних заходів уряду «избавленными от мучивших его (народ. — М .Г .)  
вдруг многих маленьких тиранов», себто старшини й поміщиків; ми зн а
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ємо вже цю традиційну політику російського уряду стосовно української 
старшини.

Народним масам і на цей раз реформа не принесла насправді ніякого 
полегшення. Р у м ’янцев, отримавши великі маєтки в Україні, сам увійшов 
до кола суспільних та економічних інтересів старшини і став дивитись на сус
пільні відносини її очима. Здійснений ним «генеральний опис М алоросії» 
(вельми важлива історична пам’ятка) до деякої міри зупинив подальше 
розкрадання рангових земель та закріпачення козаків, але, з  іншого боку, 
затвердив за старшиною її набутки — у землях та людях. Деякі заходи уряду, 
як припинення вільних переходів, визнання дворянських прав за  старш и
ною — прямо зміцнювали кріпосне право в Україні, і взагалі безпосередній 
вплив великоросійського законодавства й практики, вихованої на кріпос
ному праві, зовсім не поліпшило, а лише погіршило становище народних 
мас в Україні.

Більше старання показував Р у м ’янцев у переслідуванні українського 
«сепаратизму». Багато клопотів він мав у 1767 р., коли українські стани 
були покликані, разом з іншими провінціями імперії, обрати своїх депутатів 
до т. зв. «Комісії уложенія» та надати їм інструкцію, «наказ», в якому ви
борці мали викласти свої потреби й побажання. В українському суспільстві 
при цьому з  несподіваною силою та одностайністю проявилися прагнення 
до відновлення української автономії. Н е  тільки в інструкціях старшини, 
а й навіть міщан і козаків, майже без винятку, висловлювались дуже чітко 
бажання, щоб Україна була поновлена у своїх давніх правах — за статтями 
Богдана Х мельницького, щоби було відновлено вибір гетьманів і т. ін. 
Н а  пункті відновлення української автономії зійшлися бажання усіх станів. 
Н авіть маленькі містечка десь у глушині головним з тих заходів, які могли 
б привести їх до процвітання, ставили відновлення умов, на яких «гетьман 
Богдан Хмельницький з  усім малоросійським народом приступив під держ а
ву всеросійську». Н е відставало від інших станів і українське духівництво, 
що так само домагалося відновлення давніх порядків.

Роздратований Р ум ’янцев пускав у хід «начальницький тон», як він ви
словлювався, намагався безпосередньо й через розісланих офіцерів впливати 
на обрання депутатів і укладання наказів, піддавав цензурі, касував та конфіс- 
ковував інструкції, в яких автономні устремління виявлялись особливо потуж
но, притягав найзавзятіших прихильників автономії до відповідальності. Усе 
було марно, загальний тон наказів залишився цілком визначеним. У  наказах 
1767 р. Україна висловила одностайний протест проти централістичної політи
ки уряду, а дії тих небагатьох осіб зі старшини, які намагалися впливати в дусі 
Р ум ’янцева, суспільство зустріло всезагальним засудженням і обуренням.
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Найрізкіш ий епізод у цьому конфлікті нової адміністрації із громад
ською думкою України відомий нам у Н іж инському полку. Н іж инське 
«шляхетство» обрало депутатом такого собі Селецького, але цей депутат, 
один з  небагатьох «резонабельних» представників політики Р ум янцева, 
не погодився прийняти інструкцію, написану в автономному дусі, з  клопо
танням про відновлення гетьманства і давнього устрою. Тоді шляхетство 
обрало іншого депутата. Р у м ’янцев був цим надзвичайно розгніваний, 
ініціював військовий суд над особами, які брали участь в укладанні наказу 
й відстороненні Селецького, і цей суд виніс 33-м  особам вирок — не біль
ше й не менше як смертна кара! Ц ей  драконівський вирок, утім, було 
пом’якшено, але смертну кару все-таки замінили 8-місячним ув’язненням.

К атерина загалом поставилась до цього прояву українських праг
нень набагато спокійніше, ніж Р у м ’янцев. У  відповідь на його скарги 
на українські «підступність та свавільство», «фальшиві та їм не влас
тиві республіканські думки» вона не надавала особливого значення цим 
«умоначертаниям преж них времен». Вона сподівалася, що «баж ання 
чинів, а особливо ж алування», подолають ці прагнення до автономності 
у відокремленості, — і не помилилась. П обаж ання 1767 р. залиш ились 
скороминучим явищем, і, зустрівшися з  непохитним рішенням уряду — по
кінчити з  українськими старими порядками, українська старшина у б іль
шості своїй задовольнялась наданими їй становими правами й вигодами 
і змирилася зі втратою автономії.

К рок за  кроком уряд руйнував попередній устрій українських земель. 
У  1764 р., одночасно зі знищенням гетьманства, було організовано губер
нії — Слобідську, з  полків Слобідської України, п* 363себто тих, які пере
бували поза межами Гетьманщини, на московській території, і складалися, 
як ми вже знаємо, з  українських емігрантів, головним чином X V II  ст.11,363, 
та Новоросійську, підвалинами якої стали містечка й поселення укріплених 
прикордонних ліній, але до якої включено було також  і значні простори 
запорозьких земель. Січ протестувала проти цього захоплення, чинила 
опір, як могла, та нічого не допомогло і лише загострило ще більше став
лення до неї центрального уряду й дало ще один зайвий привід думати про 
якнайскоріше знищення цього останнього гнізда обскубаної і обплутаної 
козацької вольності.

Н ова Січ, що ревними проханнями виблагала у російського уряду 
право повернутись до рідних місць, була лише слабкою тінню Січі С ірка 
й Гордієнка. П рилаш товую чись до нових умов, січова старшина покірно 
виконувала вимоги російського уряду, ревно служила на війні, несла сто
рож ову службу і по змозі намагалася утримувати запорозьку вольницю
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від небажаних для уряду нападів на сусідні землі. Та приборкати її було 
все ж  неможливо, і її набіги на турецькі й татарські володіння та участь 
у гайдамацьких ватагах сусідньої польської України давали привід для 
невдоволення петербурзького уряду. П отім  болючим місцем були спе
речання через захоплення запорозьких земель. Вж е при облаштуванні 
т. зв. української лінії низка прикордонних укріплень, споруджуваних 
у 1 7 2 0 —1730-х  рр ., захопила північні частини «запорозьких вольно
стей», викликавш и величезне невдоволення З а п о р о ж ж я . П отім , п о 
чинаючи з 1730-х рр., уряд почав заселяти цю лінію поселенням різних 
колоністів, між іншим, сербських вихідців, у великій кількості. П ерш і 
партії їх було поселено 1732 р., а згодом, у 1730-х, знову прибуло сюди 
й було розселено багато емігрантів-сербів, організованих у військові по
селення з  розділенням на полки й роти. Ц я  «Н ова Сербія» захопила весь 
північний край запорозьких земель і викликала нові сперечання з  боку 
запорож ців, які дуж е недружньо прийняли нових сусідів. П отім  уряд по
чав організовувати тут пікінерські й козацькі полки з  різного прийшлого 
люду, привабленого обіцянками всіляких пільг, і врешті з  цих поселень 
було утворено Н оворосійську губернію, до складу якої було зараховано 
сусідні території Гетьманщини та нові порції запорозьких земель. З а п о 
рожці намагалися силою відстояти свої землі, не пускали межувальників, 
розганяли слободи, переманювали до себе поселенців і цим викликали 
дедалі більше невдоволення в урядових сферах. Уряд Катерини, що під 
впливом П отьомкіна носився з  широкими планами, для яких опорною 
базою мало послужити Чорноморське узбереж ж я, все більше приходило 
до думки про необхідність покінчити із Зап орож ж ям .

її,363 Д оля Запорож ж я була вирішена.11,363 М арно його останній кошовий 
П етро Калнишевський, талановитий адміністратор, намагався утримувати 
січовиків від будь-яких конфліктів з  урядовою політикою, колонізував 
запорозькі землі і сприяв переходу Запорож ж я від виключно військового 
й відхідницького побуту до сільськогосподарських занять, заводив ріль
ницькі поселення. Уряд поклав на Зап орож ж я провину за  ці культурні 
успіхи, за його конкуренцію із власними колонізаторськими починаннями, 
вбачаючи в ній перешкоду для своїх планів1, і, кінець кінцем, вирішив з а 
душити Січ збройною рукою. У 1775 р. було розіслано військові загони, 
які мали роззброїти, захопивши зненацька, запорожців, що перебували 
на промислах, а генерал Текелі, з  великими силами2, зайнявши запорозькі

1 Перелік незручностей, заподіяних запорожцями, див. у безіменній записці у «Ки- 
евской старине», 1889, XII.

2 Під його керівництвом проти Запорожжя було послано: 10 піхотних полків, 8 ка-
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«паланки», оточив Січ 3 липня 1773 р. й оголосив запорожцям, що запо
розьке козацтво скасовується. П ісля деякого вагання серед запорожців 
взяли гору прихильники покори, з  кошовим Калнишевським на чолі: Січ 
підкорилася й була зруйнована.

Імператорським маніфестом від 3 серпня 1775 р. було оголошено про 
скасування Січі «зі знищенням самого імені запорозьких козаків». М іра 
ця мотивувалася, однак, найсуперечливішим чином: з  одного боку, тим, 
що запорожці, ухиляючись від сімейного та господарського побуту, затри
мують у дикому стані зайнятий ними край, перешкоджаючи поширенню 
сільськогосподарської культури й торгівлі; з  іншого боку, їх звинувачувано 
в тому, що вони останнім часом зрадили свої традиції, почали переходити 
до сільського господарства, оселили вже до 50-ти  тис. хліборобського на
селення і, в такий спосіб забезпечуючи собі прожиток, послаблюють свою 
залежність від Росії. З і  знищенням Січі запорожцям надано було можли
вість зараховуватись до козацьких полків або переходити у селянське звання. 
Калнишевського ж  і деяких інших старшин уряд розпорядився відправити 
на заслання — вочевидь, побоюючись з  їхнього боку якоїсь протидії своїм 
планам у майбутньому. Калнишевський — людина, гідна всілякої пошани, 
що нічим перед урядом не завинила, — утримувався, однак, у жахливих 
умовах одиночного ув’язнення в Соловецькому монастирі до самої своєї 
смерті (1801 р .).

У 1776 р. Зап орож ж я вважалося вже цілком ліквідованим, і в цьому 
розумінні П отьомкін доповідав імператриці. Запорож ці, за  його словами, 
почасти розселилися по містах і селах, почасти вступили до пікінерів; з  кон
фіскованого майна запорозької старшини утворено капітал для сприяння 
колонізації і т. ін. О днак насправді ліквідацію далеко не було здійснено. 
П отьомкін писав свій рапорт, не підозрюючи, що величезна більшість з а 
порожців у дійсності відходила за  російський кордон, не мирячись із зн и 
щенням Січі. П ід  приводом риболовлі та інших промислів вони добували 
паспорти та під їхнім прикриттям проходили через застави й команди, 
якими було обставлено старі запорозькі володіння, збираючись біля Д н і
провського лиману на турецькій території. Влітку 1776 р. зібралося тут вже 
до 7000  цих запорожців-утікачів, і вони розраховували облаштуватися тут, 
під верховенством П орти. Коли звістка про це дійшла до російського уряду, 
вона викликала тут велику тривогу. Ч ерез різних посередників і агентів 
почали схиляти втікачів до повернення в Росію , а П отьомкін виступив 
з  планом відновлення запорозького війська під владою Росії на якій-не -

валерійських, 13 донських та 37 гусарських і пікінерських ескадронів. Крім того, в разі 
потреби ген. Прозоровському доручалося вчинити диверсію з боку Слобідської України.
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будь новій території, щоб привабити туди втікачів. У 1783 р. вцілілим 
запорозьким старшинам доручено було збирати охочих до цього нового 
«чорноморського війська». З  іншого боку, посилено робилися звернення 
до султана про видачу запорожців чи принаймні заборону їм оселятися 
біля кордонів Росії. З  огляду на ці наполягання П орта розпорядилася 
перевести запорожців за  Д унай. Ц е  не сподобалось запорожцям, і значна 
їх частина звернулася до австрійського уряду з  проханням прийняти їх для 
поселення в межах Австрії. Ц е  прохання задовольнили, запорожцям надали 
для поселення і влаштування їхнього коша землі в Банаті, у пониззі Тиси, 
і 1785 р. 8 0 0 0  запорожців оселилися тут. А ле пробули вони й тут недовго 
і незабаром пішли; обставини відходу залиш аю ться невідомими, очевидно, 
одні запорожці пішли до Росії, інші — до Туреччини, де облаштувались 
у пониззі Дунаю .

Чорноморському війську, сформованому в Росії, по закінченні турецької 
війни, в якій воно брало вельми діяльну участь, відвели для поселення землі 
у пониззі Кубані, де воно й оселилося, числом 17 тисяч, отримавши дозвіл 
відновити колишній січовий устрій і без податей та без мит займатися гос
подарством і промислами. Запорож ців дунайських російська адміністрація 
продовжувала переманювати до Росії, і 1828 р., коли почалася нова війна 
з  Туреччиною, тодішній кошовий дунайської Січі Й осип Гладкий задумав 
повернутися з  військом до Росії. Щ оби  схилити до цього запорожців, він 
пустив чутку, нібито турецький уряд має намір переселити запорожців 
до Єгипту, і, скориставшись походом проти російських військ, приєднався 
зі своїм загоном до російської армії. Ц е  спричинилося до великого лиха 
із дунайцями, які залишились у Туреччині: турки знищили запорозьке вій
сько, зруйнували кіш і розселили їхні рештки. А  Гладкий зі своїм загоном 
поклав початок окремому невеликому війську, т. зв. азовському; проіснувало 
воно до 1860-х  рр., коли було приєднано до чорноморського й переселено 
на Кубань. Так закінчилася запорозька одіссея.

Незважаю чи на всі ці ускладнення і клопоти, до яких призвело знищення 
Запорож ж я, російський уряд не відступав від своїх планів ліквідації старих 
форм українського життя.

У 1780-х рр. він вважав Гетьманщину вже достатньо підготовленою 
до остаточного перетворення за великоруським зразком  і розпочав останні 
реформи. П ри утворенні губерній Новоросійської і потім А зовської до їх
нього складу було включено південну частину Гетьманщини (П олтавський 
і частину М иргородського полку). Наприкінці 1780 р. оголошено запрова
дження губернських установ у решті Гетьманщини. Сама реформа відбулася 
у 1781 р.; М алоросійська колегія, Генеральний суд та полкове врядування
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були скасовані: Гетьманщина поділена на три намісництва — Київське, Ч е р 
нігівське та Новгород-Сіверське; в них запроваджено губернські установи. 
У  1783 р. українські козацькі полки перетворено на карабінерські, імпер
ського типу; полковників увільнили у відставку з  наданням чину бригадира, 
решті старшини дали можливість вибору — служити в офіцерських званнях 
і нових чинах або звільнитись у відставку. К озаки склали особливий вій- 
ськовослужилий стан, з  якого мали комплектуватися згадані полки; решта 
населення, селяни, прирівнювалися до становища кріпосного стану Росії. 
Вже указ 1763 р., рішуче обмеживши свободу переходу, зробив великий 
крок у цьому напрямку, а указ 1783 р., запровадивши нове податкове об
кладення, закріпачив селянство Гетьманщини остаточно і підвів його під 
загальноімперські норми. Нареш ті, 1785 р., з  даруванням жалуваної гра
моти дворянству, у Гетьманщині було запроваджено дворянські установи, 
а козацькі чини перейменовано в ранги імперії.

Ліквідація старого устрою Гетьманщини викликала, безсумнівно, велике 
незадоволення. У більш сміливих головах народжувалися думки про бороть
бу з  урядом, оживали давні плани шукати підтримки проти Росії в інших 
держав. Так, наприклад, у 1791 р. до Берліна прибув один з  видатних пред
ставників тодішньої української інтелігенції Капніст і, отримавши аудієнцію 
у міністра Герцберга, заявив йому, що присланий своїми земляками, дове
деними до відчаю «тиранією російського уряду і князя Потьомкіна». Від 
імені земляків він запитував, чи можуть вони розраховувати на протекцію 
Пруссії у разі повстання, якщо спробують скинути з  себе «російське ярмо»? 
З а  його словами, козацьке військо, позбавлене своїх колишніх вольностей 
і привілеїв та перетворене у регулярні загальноімперські полки, дуже не- 
задоволене своїм становищем і палко бажає відновлення старого устрою, 
ancienne Constitution des Cosaques [первісного укладу козаків]. Герцберг дав 
на це ухильну відповідь і взагалі не виявив бажання входити у подальші 
зносини з  українським емісаром. Тому Капніст виїхав, заявивши, що по
дальші зносини, коли б у них виникла потреба, можна вести через його 
брата, який подорожував тоді Європою 1.

Д о  жодної серйозної протидії цей іредентизм, однак, не привів. «П раг
нення до чинів та, особливо, жалування», до кар’єри та нагород, до р о з
ширення й зміцнення станових переваг — усі ці перспективи, які відкривав 
перед українською старшиною центральний уряд, долали «умоначертания 
прежних времен», як висловлювалась імп. Катерина. Більшість українсько
го суспільства серед цих нівеляційних реформ була стурбована, головним

1 Документи в: «Źródła do dziejów drugiego i trzeciego rozbioru Polski», т. I (1902), 
стор. 375-376.
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чином, тим, щоб пролізти до вищих привілейованих сфер тієї імперської 
організації, до якої ці реформи завели Гетьманщину.

Правління спадкоємця Катерини імп. П авла, у з в ’язку із загальною 
реакцією на напрям попереднього царювання, мало на увазі відновити стару 
організацію в анексованих провінціях Росії. Щ одо України уряд повернувся 
також  до козацького врядування (це пояснювали також  впливом одного 
з  найдовіреніших міністрів імператора — Безбородька, сина відомого нам 
генерального писаря часів Розумовського). Було відновлено суди доби Р о - 
зумовського та деякі інші установи. А ле ця реакція була дуже нетривалою: 
зі смертю імп. П авла (1801) почався поворот до єкатерининських порядків.

Сподівання на відновлення старого устрою, однак, довго не згасали. 
Уряд сам ще не раз породжував припущення про відновлення козацтва, 
вдаючись у тяжкі хвилини до набору козацьких полків, причому для залу
чення населення місцева адміністрація подавала йому надії на відновлення 
колишнього козацького устрою, скасування податків, рекрутського набору 
тощо, але потім усе залишалося як було. Ц е  мало місце під час війни 1812 р. 
і потім під час польського повстання 1830 р. А ле цей останній епізод з а 
кінчився для козаків дуже сумно: уряд, мабуть, незадоволений козацькими 
мріями, розпорядився зарахувати цих козаків-добровольців у регулярну 
службу на 18 років! Д екілька полків було відправлено на К авказ, і там 
ці козаки мали залишитись на проживання.

З а  іронією долі, найтривкішим спадком старого устрою виявилося 
статутне право, адаптоване Гетьманщиною: цивільне право Литовського 
статуту залишилося чинним і після реформи і в певному обсязі збереглося 
і до цього часу як місцеве право колишньої Гетьманщини: Чернігівської 
та П олтавської губерній.

П ро  Р у м ’янцева як правителя України — Л азаревського в «Киев. 
старине», 1896, X II; про накази 1767 р. — стаття Теличенка «Сословные 
нужды и желания малороссиян в эпоху Екатерининской комиссии», там 
само, 1890—1891; про останні дні Запорож ж я, окрім давньої роботи Скаль- 
ковського «И стория Н овой Сечи» і статті Надхіна («Ч тения московские», 
1876, III), багато матеріалу в «Киев. старине»; про Калнишевського — 
Єфименка («Рус. старина», 1873, X II) . Багато статей про пізніші запорозь
кі поневіряння: Іванова в «О десских записках», т. X X V , Кондратовича 
в «Киев. старине», 1883, П . Короленка — там само, 1891, та ін.

Л азаревский А . П о  поводу ста лет от смерти графа П . Румянцева /  
А . Л азаревский / /  Киевская старина. — 1896. — Т . LV: декабрь. — 
С . 3 7 4 - 3 9 4 .
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Теличенко И . Сословные нужды и желания малороссиян в эпоху Е к а 
терининской комиссии /  И . Теличенко / /  Киевская старина. — 1890. — 
Т . X X X : авіуст. -  С . 1 61 -191 ; сентябрь. -  С . 3 9 0 - 4 1 9 ;  Т . X X X I :  
октябрь. — С . 9 4 —122; ноябрь. — С . 231—272; декабрь. — С . 471—493; 
1891. -  Т . X X X II :  январь. -  С . 7 3 - 9 7 ;  февраль. -  С . 2 3 2 - 2 5 4 .

Скальковский А . И стория Н овой Сечи, или последнего Кош а З ап о - 
рожского. — О десса: тип. А . Ш ульце. — Ч . 1. — 1841. — 4 4 2  с.; Ч . 2. — 
1846. -  367  с.; Ч . 3. -  1846. -  2 9 4  с.

Н адхин Г. П ам ять о Запорож ье и о последних днях Запорож ской 
Сечи (по случаю истекших ныне ста лет от падения Запорож ского Кош а) /  
Г. Н адхин /  /  Чтения в Императорском О бщ естве Истории и Древностей 
Российских при М осковской Университете. — 1876: июль-сентябрь. — 
Кн. III. -  С . 1 2 5 -1 9 3 .

Ефименко П . Калнишевский, последний кошевой Запорож ской Сечи 
1691—1803 /  П . Ефименко / /  Русская старина. — 1875. — Т . X IV : сен
тябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. — С . 4 0 5 —420 .

И ванов П . К  истории запорожских казаков после уничтожения Сечи /  
П . И ванов / /  Записки  Императорского О десского О бщ ества истории и 
древностей. — 1904. — Т . X X V . — С . 2 0 —40.

Кондратович Ф . Задунайская Сечь (по местным воспоминаниям и 
рассказам) /  Ф . Вовк / /  Киевская старина. — 1883. — Т . V : январь. — 
С . 2 7 —66; февраль. — С . 2 6 9 —300; апрель. — С . 7 2 8 —773.

К ороленко П . А зовцы  /  П . Короленко /  /  К иевская старина. — 
1891. -  Т . X X X IV : июль. -  С . 5 3 - 7 4 ;  август. -  С . 1 7 1 -1 9 4 .
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XXV. ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА

Щ е  незрівнянно швидше, ніж у Лівобережній Україні, зникли форми 
суспільних та економічних відносин, створені великим народним рухом, 
на правому березі Дніпра.

Вже під час «руїни» 1 6 6 0 —1670-х рр., як зветься цей час у народ
ній традиції, козацтво і взагалі населення у Правобережній Україні дуже 
зменшилося кількісно й ослабло. З  капітуляцією Дорош енка й переходом 
залишків козаків та іншого населення з  Наддніпрянщини на лівий берег, 
закінченим «згоном» Самойловича 1679 р., козацтво зовсім припинило своє 
існування у Правобережній Україні, за винятком К иєва з  його округою, 
що належали до Л івобережної Гетьманщини. Та це поки що була лише не
тривала перерва.

Н ам агання М оскви — залиш ити П равобереж ну Н аддніпрянщ ину 
у стані незаселеної пустелі — не увінчались успіхом. Туреччина не по
годилася на цю вимогу при ратиф ікації трактату  1681 р., і хоча при 
укладенні «вічного миру» 1686  р. з  П ольщ ею  московський уряд висунув 
умову, що аж  до вирішення питання про наддніпрянську смугу вона має 
залиш атися незаселеною 1, польський уряд не надавав серйозного зн а 
чення цій умові.

Турки услід за  трактатом 1681 р. зробили, було, спробу відновити 
гетьманство й знов колонізувати Наддніпрянщ ину, але ця спроба мала 
дуже ефемерне значення. Закликання на слободи, щоправда, приваблювали 
значну кількість переселенців з  Л івобережної України: правобережні емі
гранти, не знайшовши в Лівобережній Україні вільних земель і зустрівшись 
із претензіями поміщицького класу, що зародж увався, та кріпосницькими 
відносинами, у великій кількості йшли назад на правий берег; поверталися 
й давніші поселенці. Ц ю  перспективу передбачав Самойлович, і тому при 
укладенні трактату з  Туреччиною так палко заперечував проти вимоги 
Туреччини, щоб лівобережному населенню не чинилися перешкоди пере
ходу за  Дніпро; але Туреччина тоді наполягла на своєму. П роте втримати 
під своєю владою цю колонізацію турецький уряд не зумів. П ольський 
уряд, що перейшов уже перед тим у наступальну боротьбу проти турець
кої окупації, зруйнував турецькі спроби козацької організації, і тоді ж , 
у 1680-х  рр., вони припинилися. Більше значення мали спроби відновлення 
козацтва з  боку Польщ і.

1 У трактаті було ухвалено залишити правий берег Дніпра незаселеним аж до нового 
рішення про нього, і оскільки такого рішення не відбулося, то цей край за буквою трактату
мав залишитися незаселеним.
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Такі спроби польський уряд почав робити від самого відновлення війни 
з  Туреччиною, після Бучацького трактату, цінуючи в козаках незамінний 
військовий елемент, особливо в боротьбі з  турками й татарами. У  відомому 
поході Собєського для звільнення Відня 1683 р. навербовані козацькі загони 
відіграли дуже визначну роль. Потім від вербування таких козацьких полків 
Собєський перейшов до відновлення поселень. Завд яки  його старанням 
сейм 1683 р. видав конституцію, яка відновлювала козацтво й обіцяла йому 
повернення давніх вольностей. Собєський призначив для цього нового від
новленого козацтва землі на південь від р. Рось; він розіслав універсали, 
які обіцяли всілякі пільги поселенцям, і, виславши агентів до Запорож ж я, 
закликав поселенців.

Ц ей  заклик С обєського знайш ов жвавий відгук. Знайш лися люди 
з  організаційними талантами, які з  великим успіхом зайнялися заселенням 
запустілих Наддніпрянщини та П обуж ж я, залучаючи у великій кількості 
поселенців і з  українських земель, що перебували під владою Польщ і, і з -за  
Дніпра. Такими були полковники (як вони себе титулували) — З ах . Іскра 
у Корсуні, Самусь Іванович у Богуславі, А базин на П обуж ж і та особливо 
Семен Палій, найпопулярніший з них, котрий розташувався на північ від 
Росі у містечку Ф астові. Спорожнілі простори заселялися швидко. З  Л іво 
бережної України, особливо із сусідніх полків: Гадяцького, М иргородсько
го, Лубенського, — посполиті йшли масами, незважаючи на розставлені 
над Дніпром застави. «У всіх одна думка — йти за  Дніпро», — доносили 
в М оскву. Ц е  була стихійна реакція проти панських порядків Гетьманщини, 
проти економічної політики старшини, і вона дуже стривожила останню. 
Палій в уяві народних мас поставав як ідеальний козак, надприродний герой, 
носій народних ідеалів справедливого устрою суспільства, і з  цього погляду 
протиставлявся «поляку» М азепі. Д ля наступних поколінь він залишився 
улюбленим героєм народних пісень і оповідей; віроломне захоплення його 
М азепою  обросло легендарними й казковими подробицями й досі в цьому 
вигляді живе у народній традиції.

Ш видке зростання колонізації у П равобереж ній  Н аддніпрянщ ині 
надало значних сил полковникам цього відродженого правобережного 
козацтва. Вони надавали цінні послуги польському урядові в боротьбі 
з  татарами, й воно схильне було ставитись до них поблажливо. Скарги 
шляхти сусідніх областей, що потерпала від нападів відродженого козацтва, 
«покозачення» їхніх підданих і втеч селян, довго залишалися без відгуку. 
Та, кінець кінцем, конфлікт був неминучий. Уся ця відроджена козаччина 
та її колонізація були просякнуті величезною неприхильністю до Польщ і 
й шляхти, і цю неприхильність поділяли і її ватажки. Вже у 1688 р. Палій
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звертається до гетьмана М азепи з  проханням узяти на себе посередництво 
у переговорах з  московським урядом, щоб він прийняв під свою протекцію 
його Фастівщ ину. А ле московський уряд тоді вже був у союзі з  Польщ ею  
й не хотів псувати стосунки: він запропонував П алієві перейти зі своїми 
козаками на Запорож ж я і звідти — на лівий берег, якщо вони хочуть бути 
під московською протекцією. Такого проекту Палій прийняти, звісно, не міг: 
йому хотілося зберегти територію.

Зносини Палія тим часом стали відомі полякам; він був заарештований, 
однак устиг утекти. П ісля цього він переходить уже до більш відкритих дій 
проти Польщ і, хоча до пори до часу намагається уникати гострих конфлік
тів. Він повторює давню козацьку тактику — намагається якомога більше 
розширити територію козацьких поселень за рахунок сусідньої поміщицької 
колонізації; селяни стають козаками, виганяють поміщиків і починають гово
рити про те, що «ляхів треба прогнати за Віслу, щоб і сліду їх не лишилось». 
Польський уряд намагався зупинити Палія, посилав проти нього військові 
загони — особливо з  того часу, коли перестав потребувати козаків для бо
ротьби з  татарами після припинення війни з  турками. О стання остаточно 
завершилась Карловицьким трактатом 1699 р., який повернув Поділля назад 
до Польщі, і сейм вирішив з 1700 р. скасувати козацьке військо. Ц е  був 
відвертий виклик — і козаки не забарилися перейти до наступальних дій.

Обставини їм сприяли — польське військо було зайняте війною зі шведа
ми. Палієві вдалося оволодіти важливою фортецею — Білою Церквою, яка 
в той час становила опору польської влади в Україні; він переніс сюди свою 
резиденцію. Самусь узяв другу важливу позицію — Немирів. Повстання по
ширилося на Поділля. Але тут, на півдні, козацька колонізація була досить 
слабка, і коли у 1703 р. на Поділля рушило польське військо під проводом 
польного гетьмана Сенявського, йому легко вдалося розсіяти слабкі загони 
Абазина й Самуся. Абазина було страчено, Немирів узято, Поділля залито 
кров’ю повсталих. Але на Київщину, на Палія Сенявський напасти не на
важився, задовольнившись дешевими лаврами подільської кампанії.

Та на П алія прийшла біда звідти, звідки він менш за все міг її чека
ти. Я к  і інші полковники, він продовжував просити російський уряд про 
прийняття його під свою протекцію, і М азепа підтримував це прохання, 
бажаючи приєднати під свій регімент правобережні землі. А ле російський 
уряд щ оразу відмовляв, а відтоді, як П ольщ а стала союзницею Росії проти 
шведів, він навіть радив П алієві залишатися покірним стосовно Польщ і. 
Нареш ті, поступаючись проханням поляків про допомогу для приборкання 
П алія, П етро пообіцяв їм, у 1704 р., змусити його до покори. Тоді М а зе 
па, не бажаючи упускати П равобережну Україну зі своїх рук, а з  іншого
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боку, — побоюючись П алія як досить небезпечного демагога й суперника, 
дав справі зовсім неочікуваний поворот.

М азепа перебував тоді за  Дніпром, у поході проти шведських парти
занів у Польщ і; запросивши до себе в табір П алія, він розпорядився його 
заарештувати, а полковником у Білу Церкву, на місце П алія, послав свого 
родича Омельченка. Палієві козаки, більша частина яких, утім, перебу
вала у момент цього несподіваного удару в війську М азепи, хотіли було 
опиратися. А ле білоцерківські міщани, не чекаючи від цього опору нічого 
доброго для себе, здали місто, і Омельченко став правителем Ф астівщ ини. 
П еред Петром М азепа звинуватив П алія у зносинах зі шведською партією 
в Польщ і. Ц е  було зовсім безпідставне звинувачення, проте П алія заслали 
до Сибіру (у Тобольськ) і повернули звідти лише після переходу М азепи 
на бік Ш веції. П ісля свого повернення виснажений засланням старий 
не відігравав уже ніякої ролі, і управління правобережними козаками було 
доручено його зятеві Танському.

Х оча М азепа вчинив у цьому випадку зовсім не згідно з  намірами 
П етра (це був перший випадок, коли він дозволив собі явно розійтися 
з  планами центрального уряду), але завдяки тодішнім смутам у Польщ і 
його вчинок не викликав невдоволення у П етра. Н а  вимогу польського 
уряду, щоби П равобережна Наддніпрянщ ина була передана йому, П етро 
відповів, що це було б несвоєчасно через наявність сильної шведської партії 
серед польських магнатів. Правобережне козацтво не тільки зберегло свою 
територію, а й навіть розширило її: не лише київські та брацлавські полки 
перейшли під регімент М азепи, а й П одністров’я покозачилося й при
єдналося до них. М и бачимо тут полки: Білоцерківський, Корсунський, 
Богуславський, Чигиринський, Брацлавський і М огилівський, хоча й з  
кількісно слабким населенням і дуже невеликими козацькими контингента
ми. З  принципової точки зору М азепа дуже дорожив цим набутком, і коли 
П етро на конференції з  польськими магнатами у Ж овкві 1707 р. пообіцяв 
негайно повернути П ольщ і правобережні землі та звелів М азепі передати 
Білу Ц еркву польським військам, М азепа під різними приводами не ви
конав цього розпорядження і втримав ці землі під своєю владою до кінця.

Після падіння М азепи та обрання Скоропадського правобережні полки, 
як я згадував, також  визнали останнього гетьманом. А ле Скоропадський 
не володів достатньою енергією, щоб відстояти цю П равобережну Україну, 
як відстоював її М азепа. У 1711 р., після невдалого Прутського походу, 
П етро відмовився від Правобережної України. Туреччина призначала її для 
незалежної України О рлика, але — як ми знаємо — не підтримала його 
енергійно і не завадила оволодіти П равобережною  Україною Польщ і, яка
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безпосередньо після цього трактату заявила на неї свої претензії. О днак, 
відмовляючись від правобережних полків на користь П ольщ і, П етро по
вернувся до давнього плану: сплюндрувати їх і перегнати населення в Л і
вобережну Україну. П ро  це було оголошено населенню ще восени 1711 р., 
і потім, упродовж 1711—1714 рр., військові команди виселяли й переводили 
за  Д ніпро населення правобережних полків. П о  закінченні виселення, 
у 1714 р., полякам здали Білу Церкву, і поляки остаточно заволоділи П р а 
вобережною Наддніпрянщиною.

Козацтво тут було знищено тепер уже остаточно.IVt 289 Населення довго 
чекало на його відновлення зовні: покладалися сподівання на зятя П алія 
полковника "Ганського, котрий після передачі полякам Білої Ц еркви отримав 
від російського уряду в управління сусідній Київський полк. П ри  ньому до
живала віку вдова П алія, енергійна подвижниця у діяльності свого чоловіка 
з  колонізації та відновлення козацтва на Правобережжі. Н а  Танському тому 
спочили традиції козацтва, й у тривожні хвилини поширювалися чутки про 
дане йому доручення відновити козацькі полки на правому березі. Та цим 
сподіванням не судилося справдитись.IV> 289 Невеликі контингенти, віднов
лені пізніше в наддніпрянських староствах, що збереглися в них до другої 
половини X V III  ст.1, не мали значення. Щ е  менше могли рахуватися т. зв. 
«надвірні козаки»: так звалися збройні загони, що їх утримував кожний 
магнат і взагалі кожний значний поміщик для потреб «двору»; такі загони 
«надвірних козаків», рекрутованих з  місцевого населення, споряджених 
по-козацькому, з ’являються вже наприкінці X V I ст. та існують до кінця 
X V III  ст. П ід  час народних рухів цього століття вони часто приєднувалися 
до останніх, являючи собою досить небезпечний для своїх польських госпо
дарів легкозаймистий матеріал, але самостійного значення не мали. П лани 
відновлення справжнього козацтва, козацької організації виникали під час 
народних рухів X V II I—X I X  ст., але здійснити їх не довелося.

У другому десятиріччі X V III  ст. нащадки та спадкоємці шляхтичів- 
землевласників П равобереж ної України могли, нарешті, безперешкодно 
повернутись до своїх маєтків і зайнятися відновленням колишніх госпо
дарств. Київські, брацлавські, подільські землі вкрилися «слободами», 
куди обіцянками довготривалої свободи від повинностей та всілякими 
пільгами спеціальні агенти закликали селян з населених місцевостей, а т. зв. 
«викітці» зманювали й вивозили цей робочий інвентар до новозаснованих 
маєтків. М аси люду рушили знову — головним чином, з  Полісся й Західної 
України, і дуже скоро, вже у другій чверті X V III  ст., правобережні землі 
одержали дуже значне населення. Відновилося поміщицьке господарство,

1 Про них стаття В. Щербини у «Трудах XI археол. сьезда», т. II.
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а із закінченням пільгових термінів набули повної сили поміщицькі порядки 
Польщі. Втім, з  огляду на ті смути, про які я говоритиму далі, і взагалі через 
нетривкість місцевих відносин, поміщицька влада й експлуатація селянської 
праці все ж  таки були тут значно слабші, ніж у Західній Україні. Н е лише 
на самому театрі заворушень, а й у місцевостях, порівняно віддалених від цих 
заворушень, напр., у Ж итомирському повіті, ще у третій чверті X V III  ст. 
панщина часто обмежується двома днями на тиждень з  господарства, за по
рівняно невеликих грошових і натуральних данин, і лише після переходу цих 
земель під владу Росії вони досягли таких самих, як там, напруги й сили.

П ричина полягала в тому, що відновлення шляхетського панування 
у Правобережній Україні викликало за  свіжими традиціями недавнього 
минулого досить потужний, хоча й неорганізований, народний протест, 
що знайшов свій вияв у русі, який отримав загальну назву «гайдамаччини». 
Ц им  ім’ям називали від початку X V III  ст. розбійницькі ватаги, що рекру
тувалися переважно із селян. Такі ватаги не переводились в українських 
землях, під різними назвами дейнек, левенців, опришків, а на П равобе
режній Наддніпрянщині X V III  ст. їх зазвичай називають гайдамаками1. 
Подібно до південнослов’янських гайдуків та ускоків, вони після зникнення 
козацтва слугували виразом народної опозиції ненависному суспільному 
устрою і тому знаходили широке співчуття в народних масах. З  1730-х рр., 
коли Січ, перейшовши з татарських володінь на старі місця, присунулась 
до кордонів Правобережної України, гайдамацькі ватаги знаходять у ній 
сильне опертя; звідси вони виходять і сюди потім ховаються, і запорожці 
у великій кількості беруть участь у гайдамацьких загонах.

Вступаючи на правобережні землі, ці гайдамацькі загони знаходили 
широке співчуття й допомогу; до них приєднувались не лише авантюристи 
з  різного роду безхатченків усіх станів, але й маса селян. Ж адоба здобичі 
й пригод зміш увалася з  мотивами національної та соціальної боротьби 
й помсти. З а  такими ж  національно-релігійними мотивами дієвими по
собниками гайдамаків були київські міщани і ченці київських та інших 
прикордонних православних монастирів. З авд як и  слабкості адміністрації 
та відсутності війська ці гайдамацькі рухи на П равобереж ній Н ад д н і
прянщині у другій і третій чверті X V III  ст. стали хронічним явищем, 
а часами виявляли потужну силу, обіймаючи великі території і приводячи 
в рух величезні маси селянського населення. Ц і обставини і були значною 
переш кодою розвиткові ш ляхетського господарства та кріпосницьких 
відносин на П равобереж ж і.

1 Значення назви неясне — виводять це слово від арабсько-турецького гайда, гайде- 
мак, у значенні: розбишакувати, сваволити.
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Уперш е гай д ам ац ьки й  рух набув зн ачн и х  м асш табів  у 1734  р. 
Безкоролів’я після смерті короля А вгуста II (помер 1733), яке супрово
джувалося збройною боротьбою партій на польській території з  участю 
іноземних військ — міжусобиці серед поляків, утворення на користь 
кандидатури Станіслава Лещ инського конфедерації (збройної ліги) у воє
водствах Київському, П одільському, Брацлавськом у та Волинському, 
що супроводжувалося збройними нападами шляхти на своїх противників 
та цілковитою анархією, — все це вельми сприяло гайдамакам. Коли росій
ські та українські війська для боротьби з  партією Лещинського було введено 
на Правобережну Україну, це послужило сигналом для масового повстання, 
яке охопило Київське, Брацлавське та П одільське воєводства. Українське 
населення вважало прихід цих військ за передвістя окупації, визволення 
від польського і шляхетського панування, а заклик до боротьби з партією 
Лещинського — закликом до повстання. Особливо потужний рух розвинувся 
на Брацлавщині. Тут такий собі Верлан, начальник надвірних козаків кн. 
Любомирського, посилаючись на грамоту імп. Анни, що нібито закликала 
селян знищувати ляхів і жидів та формувати козацькі полки, — викликав 
надзвичайно потужне і досить організоване повстання. З  Брацлавщ ини він 
потім перейшов на Поділля та південну Волинь, узяв Ж ванець і Броди, 
а його загони проникали в околиці К ам ’янця і Л ьвова. Край повстанню по
клало тільки припинення безкоролів’я, коли російські війська як союзники 
нового уряду (короля Августа III) самі зайнялися приборканням повсталих. 
Верлан та його товариші, полковники сформованих ним козацьких полків, 
пішли до М олдавії, інші сховались у запорозьких володіннях.

Н ове посилення гайдамацького руху мало місце у 1750 р. Ц ього  
разу для нього не було зовнішніх сприятливих умов, — воно стало р е 
зультатом прогресивного зміцнення гайдамацьких ватаг, які після 1734 р. 
майже безперервно вдиралися на П равобереж ну Україну за  цілковитої 
відсутності оборони. Упродовж майже всього 1750 р. К иївське і Б р а ц 
лавське воєводства чи не на всьому своєму просторі — аж  до кордонів 
П олісся — були під владою гайдамацьких ватаг і повсталих селян. Ц іла 
низка міст і замків, навіть більш значних, як Умань, Вінниця, Л етичів, 
Ф астів , Радомисль, були взяті й розграбовані гайдамацькими загонами. 
Т ільки  брак організації у повстанні був причиною, що воно само собою 
відшуміло й затихло, не зустрівш и жодного спротиву ані з  боку уряду, 
ані з  боку місцевої шляхти.

Та найсильнішим був рух 1768 р. — т. зв. Коліївщина (від слова колій, 
колії, як названо загони повсталих1). Ґрунт для його розвитку цього разу

1 Зазвичай виводять від слова «колоти», так би мовити, той, що коле, б’є.
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було підготовлено знов-таки зовнішніми подіями. Т . зв. Радомська конфеде
рація, створена за участю Росії в інтересах дисидентів проти короля та його 
партії, закликала на допомогу російський уряд, який знову ввів своє військо 
у кордони Польщ і, у правобережні землі. П роти Радомської конфедерації, 
проти дисидентів і Росії було створено іншу конфедерацію в Барі, на П о 
діллі. Н астала цілковита анархія, яка особливо відчувалася в українських 
провінціях Польщ і, і серед цього сум’яття широко розгорнувся народний 
рух. Дисидентське питання, що послужило Росії приводом для втручання 
у польські справи, боротьба між православним та уніатським духівництвом, 
яка відбувалася в той час у Київському воєводстві й супроводжувалась 
утисками та катуванням православних, котрі чинили опір, — усе це надало 
рухові релігійного забарвлення. Видатну роль у місцевому релігійному русі 
відігравав ігумен Мотронинського монастиря (біля Чигирина) М ельхиседек 
Значко-Я ворський , що був спостерігачем за  православними парафіями 
Правобережної України, і його ж  вважали одним з  ініціаторів народного 
руху, на чолі якого став запорожець М аксим Зал ізняк , котрий проживав 
як послушник у тому ж  монастирі.

Щ об  привабити людей, як і в 1734 р., було пущено чутки про «золоту 
грамоту» імп. Катерини із закликами до повстання. Копії цієї грамоти, 
що збереглися, підроблені, і самий рух з  точки зору політики уряду Катерини 
був небажаний; але це не виключає можливості, що з боку російської влади 
справді було допущено заяви, які сприяли народному рухові, викликаючи 
переконання, що йому співчуває сама імператриця.

и, 377 Р у Х охопив південну частину Київського та Брацлавського воє
водств; повстанці били шляхту, жидів, уніатських та католицьких священи
ків. Кульмінаційним моментом повстання було взяття Умані, тоді найбільш 
значного міста Брацлавщини; воно відбулося завдяки тому, що до повстання 
приєднався Іван Гонта, сотник (очільник) надвірних козаків володаря Умані 
Потоцького. Тут було вбито багато поляків і жидів, які ховалися сюди як у 
найбезпечніший пункт; утім, розміри цієї різанини, безперечно, дуже пере
більшені у мемуарах, на які, головним чином, спираються наші відомості 
про цей, усе ще достатньо не р о з’яснений, епізод.11,377

Рух почався наприкінці квітня 1768 р., коли Зал ізняк  з  М отронинсько
го лісу із своїм загоном вийшов у М едведівку і, звідси, закликаючи народ 
до повстання, збираючи всілякий охочий люд, пройшов через південну 
частину Київського воєводства до околиць Умані, найзначнішого в той час 
міста цього краю, руйнуючи дорогою панські маєтки, допомагаючи селянам 
громити й виганяти уніатських священиків і т. ін. В околицях Умані до нього 
приєднався сотник надвірних козаків Потоцького, власника Умані. Л ю д и 
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на, удостоєна милостей свого поміщика, він, однак, вирішив приєднатися 
до повстання, встановив з в ’язки із Залізняком , і коли останній підійшов 
до Умані, Гонта приєднався до нього зі своїми козаками. Ц е вирішило долю 
Умані, її взяли гайдамаки, і поляки та жиди, що зібралися тут з  довколишніх 
місцевостей, були піддані побиттю; втім, розміри цієї різанини, безсумнівно, 
дуже перебільшено в мемуарах, на які, головним чином, спираються наші 
відомості про цей, все ще не р оз’яснений достатньою мірою, епізод. Інші 
провідники гайдамаків у цей час подібними ж  методами «очищали» К иїв
ське воєводство від поляків та жидів у інших напрямках: Семен Н еживий 
громив католиків і уніатів в околицях Черкас, Іван Бондаренко — у Поліссі, 
в околицях Радомисля, Я ків Ш вачка — в околицях Білої Церкви; останній 
вважався особливо жорстоким винищувачем поляків і жидів, і у Ф астові, 
де була його квартира, пізніше слідча комісія нарахувала засуджених ним 
і вбитих до 700  душ.

Та рухові не судилося тривати довго. Барську конфедерацію приборкано, 
і польський уряд звернувся до російського з  проханням придушити гайда
мацький рух. Катерина відгукнулася на це прохання з  повною готовністю, 
оскільки рух не відповідав її планам, а крім того, вона хотіла очистити себе 
від підозр у виданні агітаційної грамоти. Російське військо було задіяне 
на приборкання повстання, воно було залите кров’ю й закінчилося масовими 
стратами провідників та учасників: учасників руху, захоплених російськими 
військами, або тих, хто сховався на території українських провінцій імперії 
у надії на захист від російської влади, видавали польській владі та піддавали 
стратам, нерідко витончено-жорстоким. 11,377 (так, напр., з  Гонти, за словами 
поляка-очевидця, з  живого здирали шкіру). п> 377 П ольська військово-судова 
комісія, що засідала в Кодні (у Ж итомирському повіті), залишила по собі 
жахливу пам’ять у населення.

То був останній масовий рух. Щ оправда, у 1 7 8 8 —1789 рр. пош и
рились чутки, що в Україні готується нова Коліївщина «сином Гонти», 
і ці розповіді нагнали великого страху на шляхту: було запроваджено судові 
комісії, які арештовували і навіть страчували багатьох людей; але, кінець 
кінцем, ці чутки виявилися брехливими1. П ольсько-російський  терор 
1768 р. справив очевидну дію. З  переходом же П равобереж ної України 
під владу Росії масові народні рухи не могли вж е мати місця. У  Галичині 
також  австрійський уряд поклав край розбиш ацтву «опришків», що гн із
дилися у К арпатських горах, біля угорської та молдавської границі. Вони

і її. 378 j-[p0 цЮ ф а д ь ш и в у  тривогу й безсенсовні переслідування й страти, вчинені 
переляканою шляхтою, див. актовий матеріал і статтю проф. Антоновича у ч. III т. V  
«Архива Юго-Западной Р осени».11,378
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грабували проїж дж их купців, шляхту й жидів і, завдяки своїй сміливості 
та різним пригодам, користувалися співчуттям і популярністю у народу, 
який ідеалізував їх у своїх оповідях та піснях. Головним їхнім героєм став 
О лекса Довбуш , оспіваний у піснях, опоетизований у численних переказах; 
а як провідник опришків він відомий з документів з  1738 до 1743 р., коли 
його було вбито із засідки.

Д авні традиції козацтва, однак, не вмирали довго і у Правобережній 
Україні. Так, Кримська війна та формування селянських ополчень у 1833 р. 
викликали у Київській губернії своєрідний народний рух з  метою визво
литись від кріпосного гноблення шляхом відновлення козацтва. Читання 
у церквах маніфестів, у яких уряд закликав населення до участі в обороні 
держави, викликало в багатьох місцевостях Київської губернії своєрідні 
заяви з  боку селян: вони виявили готовність іти на захист Росії і для цього 
просили записати їх у козаки. Я к  козаки, вони сподівалися, за  давньою 
традицією, звільнитися від влади поміщиків та адміністрації, від панщини 
та інших повинностей; проривалися й більш радикальні плани перебудови 
суспільних і політичних відносин. Адміністрації, яка намагалася довести 
недоречність цих бажань, селяни не хотіли вірити й підозрювали, що вона 
затаювала «царську грамоту», котра поголовно закликала народ у козаки, 
зовсім так само, як у 1734 та 1768 рр. Подекуди дійшло, кінець кінцем, 
до кривавих сцен і битв із військом.

її, 381-382 у  Л івобережній Україні уряд викликав ще реальніші сподівання 
на відновлення козацтва, вдаючись у тяж кі хвилини до набору козацьких 
полків, причому для залучення населення місцева адміністрація подавала 
йому надії на відновлення давнього козацького устрою, знищення податей, 
рекрутського набору і т. ін., але потім усе залишалося по-старому. Ц е  мало 
місце під час війни 1812 р. і згодом під час польського повстання 1830 р. 
А ле цей останній епізод закінчився для козаків дуже сумним чином: уряд, 
невдоволений, мабуть, козацькими мріями, розпорядився зараховувати 
цих козаків-добровольців на регулярну службу (на 18 років!). К ілька 
полків було відправлено на К авказ, і там ці козаки мали залиш итись 
на проживання.

Нареш ті, 1848 рік у Австрії, 1861 у Росії звільнили селянина від влади 
поміщика. О днак і ця емансипація не забезпечила селянинові економічної 
й громадянської свободи. І в Галичині, і в «Ю го-Западном  крає» Росії 
формально звільнений і повноправний селянин залишився у надзвичайно 
тяжкій економічній та будь-якій іншій залежності від привілейованого ста-

.  . .  . .  J I  -2 Q I__-2Q T

ну — тієї самої шляхти. ’
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XXVI. ЗАХІДНА УКРАЇНА

О тж е, надзвичайні зусилля, докладені у X V II ст. українськими народни
ми масами, щоб порвати соціальні й національні пута, які сковували народне 
життя, як ми бачили, ні до яких істотних поліпшень у сфері соціальних відносин 
не привели. Національні та культурно-релігійні прагнення, що пов’язувалися 
з  цим народним рухом, також не виграли в загальному підсумку нічого: якщо 
в деяких місцевостях можна було констатувати певний успіх (напр., Східна 
Україна відійшла від унії та насильницького ополячення), то в інших аспектах 
стан справ ще більше погіршився, і навіть вельми суттєво.

її, 382-383 З а х іДНу  Україну — Галичину, Поділля, Волинь, П обуж ж я — на
родний рух X V II  ст. лише зачепив або промчав тут швидкоплинною бурею, 
і в результаті вже безпосередньо за  ним виявилося із цілковитою очевид
ністю послаблення українського елементу, погіршення умов його й життя. 
Рух  послабив тут український елемент, наче кровопускання. Усе більш 
енергійне в ньому було захоплене повстанням, пішло туди, де кипіла гостра 
боротьба; те, що залишилося, підпало під ще більше гноблення переможних 
польсько-шляхетсько-католицьких елементів. Ц і елементи виступають те
пер ще з  більшою силою та нетерпимістю. Н ародні рухи дають їм багатий 
арсенал підозр та аргументів проти українського населення, проти визна
ння за ним будь-яких прав. Українські ж  елементи, втративши ту моральну 
підтримку, яку надавала їм Східна Україна, не користуються в уряду навіть 
тією невеликою увагою та захистом, які вони знаходили, коли за  їхніми 
плечима стояло козацтво й населення східних провінцій. Утім, ті рештки 
православної шляхти й міщанства, які не долучилися до козацького руху, 
відштовхнуті його гострими формами, самі, значною мірою, примикають 
тісніше до панівної польської національності. А  особи, які більш діткливо 
відчували свою національність та її приниження, і далі здійснювали перехід 
туди, де українська національність жила повніше й вільніше.11,382-383

П ісля того як зусилля, докладені українським суспільством для захис
ту своєї національної релігії та рівноправ’я наприкінці X V I — на початку 
X V II  ст., виявились безсилими зламати затятість уряду та клерикально 
налаштованих польських елементів, — під впливом усвідомлення цієї б ез
виході починається помітний приплив українських культурних сил і взагалі 
елементів, найбільш радикально й непримиренно налаштованих, у Східну 
Україну, де під покровом козацтва відкривалася нова арена національного 
руху й боротьби. Вище відзначалося, що національний культурний рух, який 
створювався в Києві у другому і третьому десятилітті X V II  ст., було підго
товлено й створено руками галицьких вихідців. Утворюючи нові, вельми цінні
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з  погляду національних інтересів осередки українського життя у Східній 
Україні, цей відплив культурних сил усе ж  у рішучий спосіб послаблював 
українське життя на Заході: не лише зовнішніми несприятливими умовами, 
але й цим відходом найбільш діяльних та енергійних працівників пояснюється 
занепад культурного й національного життя, помітний у X V II  ст. у Галичині.

Потім почався великий народний рух середини X V II  ст. Західну Украї
ну — Галичину, Поділля, Волинь, П обуж ж я — він тільки зачепив і промчав 
швидкоплинною бурею. З  першими звістками про перемоги Хмельницького 
тут почалося бродіння, яке перейшло у бурхливий рух за  наближення його 
до кордонів Галичини. У Сокалі, Тернополі, Заболотові, Товмачі, Янові, 
Яворові, Рогатині, Калуші та їхніх околицях починаються більш чи менш 
значні заворушення, які нерідко охоплюють значні території; місцева укра
їнська шляхта і міщанська старшина стають на чолі повсталих селян, орга
нізовують їх у військові загони, руйнують католицькі церкви й монастирі, 
спустошують поміщицькі маєтки й замки, запроваджують козацький устрій. 
Ґрунт для соціального перевороту виявився сприятливим, але Х м ельниць
кий, далекий у цей момент від таких широких планів, прагнучи якнайскоріше 
владнати цей інцидент, що несподівано затягнувся й загострився, зовсім 
не потурбувався про те, щоб підтримати започаткований рух. Він залишив 
Західну Україну поза сферою свого повстання, і рух, позбавлений під
тримки, незабаром занепав і припинився. В остаточному своєму наслідку, 
не розхитавши і трохи існуючого ладу, він загострив ще більше національні 
відносини, і безпосередньо після нього із цілковитою очевидністю виявилося 
послаблення українського елементу та погіршення умов його життя. Рух 
цей послабив тут український елемент як нове кровопускання. Усе більш 
енергійне було захоплено повстанням і після його невдачі відійшло туди, 
де кипіла боротьба; те, що залишилося, було піддано ще більшому гноблен
ню переможних польсько-шляхетсько-католицьких елементів. Ц і елементи 
виступають тепер з  особливою силою й нетерпимістю. Н ародні рухи дають 
їм багатий арсенал підозр і аргументів проти українського населення, проти 
визнання за ним будь-яких прав. Українські ж  елементи, втративши ту мо
ральну підтримку, яку давала їм Східна Україна, не користуються в уряду 
навіть тією невеликою увагою і захистом, що їх вони знаходили, коли 
за їхніми плечами стояли козацтво та населення східних провінцій. Залиш ки 
православної шляхти, які не приєдналися до козацького руху, відштовхнуті 
різкими формами його, самі, значною мірою, тісніше примикають до па
нівної польської національності. А  індивідуальності, котрі більш виразно 
відчували свою національність та її приниження, і надалі відходили туди, 
де українська національність жила повніше й вільніше.
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В результаті, починаючи з  середини X V II  ст., Зах ідна Україна у верх
ніх прошарках свого населення полонізується надзвичайно швидко й по
тужно. Я кщ о вже у 1610 р. автор «Треносу» оплакував утрату цілої низки 
видатних православних магнатських родів, то до кінця X V III  ст. навіть 
на Волині залишилась тільки невелика жменька православних шляхетських 
родів, а в Галичині та на Поділлі вони зникли майже без сліду, — вціліли 
лише дрібні роди, які за  побутом і достатком стояли ближче до селянства, 
ніж до шляхти. Ц е була дуже несприятлива обставина, адже голос у державі 
мала тільки шляхта. Раніш е шляхетські сеймики Волині та східних земель 
були передовими бійцями за  інтереси національного життя, — у другій 
половині X V II  ст. голоси їхні лунають усе тихіше й тихіше в оборону 
української народності й зовсім замовкають наприкінці століття. Рідш аю ть 
і лави міщан — полонізуються заможні, впливові роди великих міст, що від
стоювали права своєї національності; залишається безпорадна й німа misera 
plebs [нещасна народна маса]. П редставником української народності з а 
лиш ається головним чином селянська маса, інертна й темна, що зберігала 
свою національність саме лише силою цієї темноти й відсталості, і майже 
таке ж  темне сільське духівництво. Все, що хоч трохи піднімалося над 
цим рівнем, втягувалося потоком полонізації. Н аціональна самосвідомість 
знизилась до неясного інстинкту або була підмінена релігійною свідомістю. 
Зам ість  різниці національностей фігурувала різниця релігій — православ
ної і католицької, так що перехід із православ’я в католицтво розумівся 
як зречення своєї національності. Та таким він насправді й був, бо той, 
хто перейшов у католицтво, зазвичай приймав польську мову й культуру, 
ставав поляком сам і в тому ж  дусі виховував і своїх нащадків.

Культурне пожвавлення, літературний і просвітницький рух, що про
явився наприкінці X V I й на початку X V II ст., заглухли, не встигнувши вийти 
з  тісного кола суто релігійних, полемічних інтересів. Х оч би якими ж иттє
вими були свого часу питання релігійної полеміки, їх було недостатньо, щоб 
ця література могла стати потужним двигуном національної культури. Навіть 
народної мови не ввели вони в літературу, задовольняючись макаронічною 
церковнослов’янською з  домішкою народних — українських, білоруських 
і польських елементів, а часто-густо користувались і польською мовою 
в інтересах більш успішної полеміки. І в міру того як літературна праця зо 
середжувалась у Києві, в Західній Україні вона глухне дедалі більше й більше.

Тим часом Київ з  1648 р. фактично виходить з  П ольської держави 
і з в ’язки з  ним західних українських земель поступово слабшають дедалі 
більше й більше. П ольсько-російська угода 1667 р. відрізала новим кор
доном західну частину України від східної, де зосереджувалося тоді все
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українське життя. Вибух обурення, викликаний цим фактом, був відгуком 
правильної оцінки цього факту, що по живому тілу розрізав українську 
територію. З і  свого боку, польський уряд доклав старань до того, щоби 
послабити зносини й з в ’язки українських земель, які залишилися у складі 
Польщі, зі Східною Україною та іншими православними землями. У 1676 р. 
сейм видає закон, що під страхом смерті й конфіскації майна забороняв пра
вославним виїжджати за кордон та приїжджати з -за  кордону, підтримувати 
зносини з  патріархами і звертатися до них за вирішенням питань релігії; 
братствам звеліли підкорятися своїм єпископам, а зі спірних питань звер
татися не до патріархів, а до польських судів. З  іншого боку, насильницьке 
підпорядкування Київської митрополії московському патріарху, якого знати 
не хотіли західні українські землі (1 6 8 5 ), створювало внутрішнє відчужен
ня у надрах самої православної української церкви, яким не забарилися 
скористатися ворожі сили. В міру того як церква і школа Східної України 
вільно й невільно підпадали під впливи московські й обрусіння, — вони не
минуче ставали за своїм духом чужими Західній Україні, що залишалася під 
польськими впливами. Наростало дедалі сильніше внутрішнє розходження, 
яке могло би бути нейтралізоване тільки розвитком національної культу
ри, та саме вона переживала тоді період свого занепаду у Східній Україні 
і ще більше — у Західній.

Тутешні братства, що слугували осередками національного ж иття 
упродовж попереднього століття, тепер занепадають і втрачають значення. 
У  період свого розвитку вони були сильні підтримкою шляхти й родовитого 
міщанства, а з  ополяченням і тих, і тих занепадають, — утім, занепадає в за 
галі міське життя під впливом несприятливих умов шляхетського режиму. 
Л ьвівське українське міщанство, яке на своїх плечах винесло Л ьвівське 
братство й зробило його національним центром Західної України, потерпає 
водночас від загального занепаду міста і від спеціальних репресій стосовно 
православних. Братська школа, що була його окрасою й гордістю, цілковито 
занепадає. Видавнича діяльність зводиться майже виключно до видання бо
гослужбових книг, якими вона забезпечувала усю Західну Україну. Ц і книги 
слугували братству джерелом прибутку, і братчики ревно стежили, щоб 
у Л ьвові не з ’явилася інша слов’янська друкарня; але культурне значення 
братських видань було дуже невелике, і авторитет братства у національному 
житті дедалі більше відходив у забуття.

Ц ей  занепад національного життя, його моральних сил, і особливо 
внутрішнє розходження, що наростало між Україною Західною  та С хід
ною, з  новою силою викликає приспані попередніми невдачами апетити, 
які спекулюють на занепаді українського життя.
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Церковна унія, яка була так дружно відкинута на початку X V II  ст. і до 
ведена до межі загибелі, бо під час перемовин польського уряду з  козаками 
(1 6 4 9 —1658) їй загрожувало навіть цілковите знищення, — в останній 
чверті X V II  ст. з  новою силою насувається на західноукраїнські землі. 
У польського уряду знайшлися ревні вмілі прислужники серед самої укра
їнської ієрархії. П ерш у роль серед них відігравав Й осип Ш умлянський, 
православний галицький шляхтич, котрий перейшов на унію, потім знову 
повернувся до православної церкви, щоб стати єпископом львівським. 
Здійснивш и свій намір (1 6 6 7 ), він з  іншими подібними спекулянтами по
чинає готувати ґрунт для запровадження унії в західних єпархіях. Й ого 
сою зником є Інокентій Вінницький, наречений єпископ перемиський, 
Варлаам Ш ептицький, що претендував на Х олмську кафедру, та ін. Сам 
Ш умлянський прагнув отримати митрополичі права й бенефіції після того, 
як польський уряд, арештувавши митр. Тукальського, залишив православних 
П ольщ і без митрополита. Д ізнавш ись про такі настрої єпископів, тодішній 
король Я н  Собеський розраховував привести православних до унії і з  цією 
метою в 1680 р. призначив собор у Л ьвові для православних і уніатів; але 
Ш умлянський та його товариші, навчені історією Брестської унії, не вва
жали за можливе вести справу соборним шляхом; ухилившись від участі 
у соборі, вони рекомендували уряду підготувати унію фактично, ставлячи 
на всі впливові позиції людей, прихильних до унії, та привертаючи до неї 
населення всілякими пільгами для уніатів і утисками для православних. 
Уряд прийняв цей план і почав цим шляхом готувати ґрунт для унії. П р а 
вославне населення зазнає цілої низки нових утисків. Так, 1699 р. сейм 
видає закон, що дозволяє займати виборні міські посади лише уніатам, але 
не православним; у К ам ’янці, повернутим того часу Польщ і, заборонялося 
жити православним, так само, як жидам. З  іншого боку, стараннями уряду, 
шляхти та єпископів-уніатів лави православного духівництва дедалі більше 
рідіють за рахунок більш чи менш палких прихильників унії.

Так поступово підривалося становище православної церкви, і, коли єпис- 
копи-змовники наважилися зняти маску, проголошення унії дійсно не зу 
стрічає ніде хоч трохи енергійного опору. Першим це зробив Вінницький, 
який відверто проголосив унію у своїй єпархії 1691 р. Затятіш е духівництво 
було піддано репресіям з  боку духовної та світської влади й поміщиків, і цей 
вплив настільки успішно робив свою справу, що 1761 р. у Перемиській 
єпархії вже не було (чи принаймні вважалося, що не було) жодної право
славної церкви. Більш  обережний Ш умлянський не поспішав, рахуючись 
із можливою опозицією старого й ослабленого, але такого, що все ще не 
втратило остаточно свого значення, Львівського братства. Він проголосив
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унію у своїй єпархії у 1700 р. Братство справді намагалося ігнорувати цей 
факт, тоді Ш умлянський вдався до відвертого насильства, захопивши з  до
помогою військової сили братську церкву. Братчики силкувалися боротись, 
але обставини були рішуче проти них. Коли 1704 р. шведи взяли в облогу 
Л ьвів і зажадали контрибуцію, що вичерпала всі кошти братства (120 тис. 
золотих), а Ш умлянський услід за  тим влаштував при своїй кафедральній 
церкві друкарню, яка загрожувала своєю конкуренцією остаточно піді
рвати саме існування братства, братчики не витримали й змирились. Унія 
утвердилася в єпархії Ш умлянського — у Східній Галичині та на Поділлі. 
Т ільки Великий скит у М аняві, заснований 1611 р. другом Вишенського 
Іовом Княгиницьким, залишився православним до самого кінця польської 
Речі Посполитої і був закритий вже австрійським урядом у 1783 р.

Трохи пізніше, з  1711 р., остаточно потрапила до рук уніатського духів
ництва також Волинь. Вж е у 1680-х  рр. на луцьку кафедру Ш умлянський 
провів свого брата Афанасія, але він не наважувався відверто виступити 
зі своїм уніатським сповіданням віри. Й ого наступники також  не бажали 
чи не наважувалися стати на бік унії, і, кінець кінцем, справа закінчилася 
насильницьким вигнанням останнього православного єпископа Кирила 
Ш умлянського 1711 р., після чого єпархія цілковито переходить до рук 
уніатів. Утвердившись на Волині, вони в середині X V III  ст., з  перенесен
ням резиденції уніатських митрополитів до Радомисля, вельми енергійно 
беруться за підпорядкування унії київських земель, — але тут гайдамацькі 
рухи, що підтримували православну опозицію, являли собою серйозну пере
шкоду, особливо у найближчих по Дніпру місцевостях.

О дночасно подібна ж  боротьба, що так само закінчилася перемогою 
унії, точилася і в Закарпатській, угорській, Україні.

Досі, стежачи за історичним процесом, що розвивався в українських 
землях, ми не мали нагоди поговорити про їхню закарпатську околицю: 
відчужена політично, вона жила своїм особливим життям, не беручи участі 
в тих перипетіях, які переживала решта України, і не вносила майже нічого 
у спільне життя України. Втім, її життя у попередні століття дуже мало 
нам відоме: навіть по основних пунктах її історії — про початок і розвиток 
української колонізації за Карпатами, існують великі розбіжності. Протягом 
кількох сторіч ця територія займала перехідне становище між Угорщиною, 
з  одного боку, і державними організаціями українськими — з іншого. 
У моменти підсилення Угорщини угорські королі, як ми знаємо, прагнули 
переступити через Карпатський хребет і приєднати Галицькі землі до своєї 
держави, і навпаки — у моменти послаблення останньої бачимо спроби 
приєднати Закарпатські землі до Галицьких. Нареш ті після невдачі, якої
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зазнали плани Л ю довіка Анжуйського, наприкінці X IV  ст. Карпатський 
хребет розділив українські провінції П ольщ і й Угорщини на цілу низку 
століть. Щ е  раніше, в X I —X III ст., Закарпатську Україну було включено 
до системи комітатів або столиць, на які підрозділялось Угорське коро
лівство, і цей поділ, розділивши по річкових долинах і з в ’язавш и окремі 
частини української території з  територіями словацькими, мадярськими, 
румунськими, ще більше роздробив і без того розорену географічними 
й колонізаційними умовами Закарпатську Україну. М и майже не подибуємо 
фактів, де б вона виступала як ціле. Втім, вона взагалі слабко виявляла себе, 
оскільки український елемент був представлений пригніченою селянською 
масою і майже таким самим темним і затурканим духівництвом, а відлуння 
народних рухів України сюди не досягали.

Єдиним проявом національного життя і тут, як у сусідній Галичині, 
стала православна релігія, точніше — обрядовість і пов’язані з  нею вбогі 
уривки старої книжності. А ле і в цій сфері, судячи з наявного матеріалу, 
все ще вельми бідного, угорська Україна не відігравала самостійної ролі, 
примикаючи — цілком природно — до сусідньої Галичини. М ісцевими 
центрами церковно-релігійного життя протягом тривалого часу виступають 
два монастирі: св. М иколая на Чернечій горі в М ункачі, у Березькому ко- 
мітаті, та св. М ихаїла у Грушеві, у М армароському комітаті. Засновником 
першого вважався Ф ед ір  Коріатович, який після свого вигнання з  П оділля 
(1393) переселився до Угорщини й отримав у володіння М ункач. У  пізнішій 
традиції угорської України з  ним, як найпомітнішою історичною особою, 
пов’язувалися різноманітні місцеві заклади і навіть саме українське р оз
селення за Карпатами; насправді не лише розселення, а й М ункачівський 
монастир існували раніше від прибуття Коріатовича і тільки в пізнішій 
традиції останній є його засновником. Так само виходить за межі пізнішої 
традиції і початок Грушівського монастиря. Наприкінці X IV  ст. він отримав 
від патріарха ставропігіальні права, і його ігуменам належало право нагля
ду над православними парафіями М армарош у та Угочі. Західна частина 
угорської України, мабуть, перебувала під верховенством перемиських 
єпископів. Наприкінці X V  ст. з ’являється перший знайомий нам єпископ 
у М ункачівському монастирі; але скільки-небудь міцно М ункачівська 
єпархія стала організовуватись лише з другої половини X V I ст. О днак 
становище мункачівської кафедри і після того було досить скрутне, бо вона 
не володіла майже ніякими ресурсами, крім прибутків з  парафій: маєтки 
М ункачівського монастиря, що залишався резиденцією єпископів, зазнали 
величезних плюндрувань під час смут X V II  ст. Усього в цій єпархії, яка 
охоплювала все українське закарпатське підгір’я, у X V II  ст. налічували
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20 0  тис. православних і 4 00  священиків. Ч ерез відсутність власних шкіл 
духівництво вирізнялося вельми низьким рівнем освіти і поповнювалось 
різними зайшлими виучениками з Галичини та М олдови. Просвітницький 
український рух кінця X V I ст., мабуть, не охопив більш-менш помітним 
чином українського Закарпаття. Є  відомості про існування друкарні у Гру- 
шівському монастирі, але чітких доказів цього існування поки що не маємо.

Натомість уніатські плани з Галичини не забарилися перекинутись у З а 
карпаття. З  другого десятиріччя X V II ст. нам відомий такий епізод: один 
з місцевих магнатів Гомонай, у маєтках якого було до 70-ти  православних 
парафій, проникшись ревністю до унії, запросив уніатського перемиського 
владику Крупецького і разом з ним зайнявся наверненням в унію населення 
своїх маєтків. Духівництво не наважувалось опиратися наполяганням свого 
поміщика й дало згоду на унію, але селяни, зігнані на цю релігійну церемо
нію, обурились, кинулися на піддатливих духовних і самого Крупецького, 
і справа скінчилася кривавою бійкою, що змусила до втечі і Крупецького, 
і решту поборників унії. П роте таке негативне ставлення людей не зупинило 
подальших спроб: воно лише змусило вести справу не шляхом відкритої 
проповіді, а таємними впливами, без широкого розголосу. Католицьке ду
хівництво і світські поборники унії розраховували, що народ, у безпросвіт
ній своїй темноті, піде сліпо за своїм духівництвом, якщо останнє вдасться 
переманити на унію, і взагалі не помітить догматичних змін під збереженим 
у цілості зовнішнім покровом обрядовості. Д ля залучення духівництва 
було пущено в хід обіцянки поліпшення його тяжкого матеріального стану 
шляхом зрівняння з  католицьким духівництвом. Стан православного ду
хівництва справді був украй тяжким. Вельми значна частина священиків 
та церковнослужителів, що походили з  селян, залишалися й після свого ви
свячення у кріпосній залежності, мали виконувати усілякі селянські роботи 
й служби, які буквально відривали священиків від олтаря, і за  провинності 
піддавалися поміщицькому суду та всякого роду принизливим покаранням 
нарівні із селянами. М атеріальні умови існування були також украй тяжкі. 
Обіцянки зрівняння з  католицьким духівництвом через це були надзвичайно 
спокусливими, і проти них було важко встояти. Протягом 1630—1640-х рр. 
прихильникам унії вдалося схилити на свій бік вельми значну кількість ду
хівництва М ункачівської єпархії: у 1649 р. на з ’їзді в Унгварі ці залучені 
прийняли формальне рішення приєднатися до католицької церкви, і у 1632 р. 
акт приєднання був запропонований на утвердження папи.

Ц им, однак, питання ще не було вирішене остаточно. З  одного боку, 
серед духівництва залишалося немало прихильників православ’я, які не ба
жали грати таку дволику роль перед своїми парафіянами; з  іншого боку,
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не сприяли унії й зовнішні обставини: українське Закарпаття лежало у сфері 
впливу політичних смут, що роздирали Угорщину у X V II  ст., і прихильники 
незалежності, дотримуючись протестантизму, зі свого боку, протидіяли 
поширенню унії в угорській Україні. У другій половині X V II  ст. зазвичай 
бачимо одночасно двох владик, одного уніата, другого православного, 
і М ункачівський монастир, ця твердиня церковного та національного життя 
угорських українців, ще довго залиш ається в руках православних. Т ільки 
з  1680-х  рр., коли австрійські впливи утверджуються у Східній Угорщині, 
з  допомогою австрійського уряду, шляхом усіляких репресій та примусу, унія 
міцно ґрунтується у західних українських комітатах. Н езваж аю чи на глибо
ку відразу, яку вона викликала серед українського населення, у X V III  ст. 
західна частина М ункачівської єпархії цілком була вже в руках уніатських 
владик. Багато важило тут і остаточне утвердження унії в сусідній Галичині.

Н а  сході, у М армароші, у найближчому сусідстві православної М ол 
давії, православ’я існувало довше: до 1735 р. тут залишалися православні 
владики й пізніше не бракувало священиків, що отримували висвячення від 
сусідніх єпископів молдавських і сербських, а 1760 р. серед румунського 
та українського населення прорвався досить широкий та енергійний рух 
до відновлення «старої віри», який охопив головним чином східну частину 
українського розселення, але знаходив відгук також  і в західній. Серед 
православних розповсюджувалися своєрідні прокламації: агітаційними мо
тивами служили запевнення, що австрійський уряд надає свободу віроспо
відання і не перешкоджає повернутись до православної віри; поширювалися 
глухі чутки про сприяння, що його «східні володарі» надають православ’ю, 
та про спеціальні пільги, призначені православним. Австрійський уряд був 
дуже стривожений цим рухом і політичними елементами, які в ньому по
мічались. Д ля його придушення вжито було «найенергійніших» заходів, але 
разом з  тим адміністрації доручалося простежити якомога глибше причини, 
що викликали цей рух, та умови, які йому сприяли. Ц і розслідування дали 
надзвичайно сильну картину — з  одного боку, суцільної темряви, в якій 
жило населення, з  іншого — його стихійної відданості своїй національній 
святині. З а  словами намісника М армароського комітату, ім’я унії населенню 
було великою мірою ненависне, воно підозрювало в ній всілякі жахи і, хоча 
без свого відома саме вже упродовж цілих десятиліть належало до уніат
ського віросповідання, але ім’я уніатів відкидало з  відразою. Н а  допитах 
представники обурених громад заявляли, що вони досі були переконані 
у своїй приналежності до «старої грецької віри», «дізнавшись же, що пере
бувають у лихій вірі, повернулися до старої». Загальним  висновком із цих 
розслідувань було переконання у потребі піднесення освіти, особливо
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серед духівництва, поліпшення його побуту і взагалі становища уніатської 
церкви, оскільки сподівання на поліпшення становища духівництва з  пере
ходом до унії у дійсності не справдились і, на додачу до всього, уніатське 
духівництво потрапило ще в обтяжливу залежність від католицької ієрархії.

Унія, таким чином, в середині X V III ст. утвердилась на всьому просторі 
Західної України, за винятком лише північної М олдавії (пізнішої Б уко
вини) та наддніпрянської смуги П равобереж ж я. Ц е  була гучна перемога 
над українським життям — не тільки над церквою, а й над національними 
традиціями, над душею народу: у народу відібрали те, що було його святи
нею. З  цього погляду торжество унії було новим занепадом національного 
життя: її торжество будувалося на відступництві слабкодухих, на розгромі 
стійких і насильницькому придушенні, шляхом усіляких репресій, народ
ного самовизначення. Та надії на повну денаціоналізацію українського 
населення за  посередництва унії — не справдилися. Н е  було виконано 
обіцянок та запевнень тих, хто переконував, для залучення до унії, у про
вінціях польських, так само як і у провінціях угорських, що перехід в унію 
позбавить українську церкву й українське духівництво тих принижень, 
яких вони зазнавали у католицькій Польщ і. Н асправді унія не позбавила 
українське духівництво та його паству утисків і принижень, жалюгідного 
скніння, — зате вона, з  іншого боку, не виправдала і надій, що їх покладала 
на неї католицька сторона. Розрахунки, що унія слугуватиме міцним мостом 
до якнайтіснішого зближення з  католицькою церквою та панівною народ
ністю, — не справдились. Унаслідок того що уніатська церква фактично 
не була зрівняна з  католицькою й залишилась у становищі нижчої, просто
народної церкви, — вона стала невдовзі народним українським атрибутом 
у Західній Україні й не забарилася перетворитися на таку ж  національну 
церкву, якою доти була православна. Завд яки  збереженню обряду не від
булося розриву у традиціях, не відчувалося в усій силі й те р оз’єднання, яке 
мав спричинити цей релігійний розкол з  рештою України — православною 
Україною. Зовніш ня обрядовість усе покривала в очах нижчих класів; 
не тільки в якій-небудь глушині М армарошу, а й у величезній більшості 
всього українського населення зовсім не усвідомлювався розрив зі «своєю 
старою грецькою вірою» та з ’єднання з  церквою латинською, і якщо для 
більш свідомих, інтелігентних елементів цей релігійний злам був джерелом 
страждань і безвихідних принижень, то для переважної більшості він від
бувся більш чи менш непомітно.

А ле, з  іншого боку, й нічого позитивного не приніс він із собою. П ере
хід сам по собі не підняв української церкви. Рівень культури українського 
життя продовжує знижуватись. Книжність, як і раніше, слугує майже ви
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ключно потребам обряду, богослужіння: книжки видавалися головним чином 
богослужебні, рідше канонічного чи релігійно-моралізаторського змісту; 
про світську літературу й мови немає. Культурний зміст цієї книжності 
був надзвичайно невеликий. Найпопулярнішим — і єдиним популярним 
продуктом її був збірник кантів релігійного змісту, різного часу й різних 
авторів1, уперше виданий з  нотами у П очаєві уніатськими монахами, т. зв. 
василіанами2, у 1790 р., під назвою «Богогласник» й багато разів переви
даний згодом. Завд яки  своїй близькості до народної пісенної творчості 
та усної літератури деякі з  цих кантів набули невмирущої популярності. 
Взагалі на лінії дотику книжності й усної літератури головним чином і тлів 
вогник національної культурної традиції, а в безіменній творчості та б ез
перервній еволюції народної словесності, пісенної й прозової, що поглинала 
та своєрідно переробляла все нові й нові продукти близької їй літературної 
творчості, знаходило свій вираз духовне життя народу, єдності якого не ста
вили перепон ні політичні кордони, ні відстані, котрі не розривали обміну 
у сфері творів цієї літератури. Н емає сумніву в тому, що це глухе століття 
було часом високого розвитку народної пісні, у багатому репертуарі якої 
та у високих поетичних вартостях черпали потім засновники національного 
відродження свою впевненість у духовних силах народу та можливості його 
відродження.

А ле з  книжністю та книжною просвітою справи були сумні. К ниж ка 
ставала не лише малозмістовною, а й малодоступною. Ц ерковна (слов’яно- 
руська) мова ставала дедалі менш зрозумілою , і вж е у першій чверті 
X V III ст. у Супраслі було видано словничок слов’янських слів з  перекладом 
на польську мову, з  огляду на те, як пояснювали видавці, що із священиків 
ледве чи сотий розуміє по-слов’янськи. Н ародна ж  мова не встигла завою 
вати собі права громадянства ані у книжності, ані у школі. Ш коли вціліли, 
кінець кінцем, лише сільські — де вчив дячок. Трохи кращі монастирські 
(василіанські) школи були сильно ополячені, як загалом і самі василіани. 
І взагалі все хоч трохи освічене серед українського суспільства — навіть ті, 
хто не розірвав зі своєю національністю, — говорило й писало по-польськи: 
це була «культурна мова» самого українського населення Західної, поль
ської, України (у  Закарпатті — угорська). Н а  польській чи на латині 
писали навіть найбільш патріотично налаштовані люди другої половини 
X V III  та першої половини X I X  ст.; польською мовою зверталася духовна

1 Автори цих кантів у великій кількості відкриваються з акровіршів, якими вони 
написані, — див. про них: В. Н. Перетц, «Историко-литерат. исследования», І, 1900, 
та В. Щурат, «Із студій над Богогласником», 1908.

2 Василіанами звалися уніатські монахи, оскільки вважалися «чином св. Василія».
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українська влада до підвладного духівництва; навіть знання руського алфа
віту не було властиве всьому духівництву! І що найгірше — ніякого виходу 
із цього вбивчого становища не передбачалось під польським пануванням. 
«Я зовсім звикся з  думкою, — писав один із представників уніатських духов
них кіл у момент переходу Галичини під владу Австрії, — що скоріше Русь 
загине, ніж ми досягнемо чогось ... Ш кода, що конфедератам не вдалося 
нас (уніатське духівництво. — М . Г . )  перерізати — тоді б заспокоїлись, 
а так б ’ють, та не вб’ю ть»1.

Несподівано П ольщ а впала. З  огляду на загрозливе зближення Австрії 
з  Туреччиною російський уряд змушений був погодитись на запропонований 
прусським урядом проект компенсацій за рахунок Польщі, і внаслідок угоди, 
що відбулася в серпні 1772 р., вирішений був т. зв. перший поділ Польщ і, 
за яким Австрія мала отримати західні українські землі, Росія — Східну 
Білорусь. П отім , за  другого поділу 1793 р., Росія зайняла воєводства 
Київське, Подільське, значну частину Волинського та білоруські землі, 
аж  по лінію, проведену від кордонів Австрії до кордону Курляндії. Потім, 
за третього поділу П ольщ і 1793 р., було заокруглено ці білоруські та укра
їнські надбання Росії (остаточно їх розподілено постановами Віденського 
конгресу 1813 р .). Австрія свої набутки в українських землях заокруглила 
ще Північною М олдавією: це було визнано необхідним для того, щоб з а 
безпечити сполучення Галичини з Трансільванією, і вслід за придбанням 
Галичини у 1774 р. австрійські війська зайняли прикордонні міста М ол
давії — пізнішу Буковину. Австрійський уряд посилався при цьому на ту 
обставину, що ця область віддавна належала до Галицького князівства: 
приєднавши Галичину до Австрії на підставі давніх «історичних прав» Угор
ської Корони на Галичину — старих претензій угорських королів2, Австрія 
доповнювала її віддавна належними їй землями. Справді, у X II та X III ст. 
міста по середньому П руту були залежними від галицьких князів, входили 
до складу т. зв. П ониззя; потім усе П ониззя перейшло під безпосередню 
владу, а коли в середині X IV  ст. організувалося воєводство М олдавське, 
то молдавські воєводи захопили й землі між Серетом і Дністром, т. зв. 
П окуття та Ш ипінську землю. Деякий час землі ці були предметом су
перництва між П ольщ ею  та М олдавією , аж  поки нарешті встановився 
польсько-молдавський кордон, який розділив спірну територію, й півден
на частина цієї спірної території (північна частина нинішньої Буковини) 
залиш илась у складі М олдавії до австрійської окупації 1774 р. Господар 
молдавський опротестував це захоплення його володінь, але турецький уряд

1 «Галичанин», 1872, І, ст. 140—141.
2 Про ці претензії Угорщини на Галичину див. вище, стор. 88.
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не підтримав його достатньо енергійно, і 1775 р. відбулася угода, за  якою 
турецький уряд поступився зайнятою австрійським військом територією. 
Н ова провінція, що отримала назву Буковини, спочатку перебувала під 
військовим управлінням, а 1786 р. була приєднана до Галичини.

Таким чином, західні українські землі об’єдналися під володінням А в 
стрії, центральні — Київщина, Волинь і Поділля, до яких у 1815 р. прилу
чились ще Х олм ська земля й П ідляш ш я, — увійшли до складу Росії, знову 
об’єднавшись зі Східною Україною, відділеною від них трактатом 1667 р.

Падіння польської державної влади, однак, не спричинилося до різкого 
перевороту у місцевому житті. Станові відносини, поміщицький режим, 
влада й панування шляхти, створені польськими порядками, залишились 
у цілості й силі. І навіть набагато більше: шляхетський режим лише виграв 
від переходу українських провінцій зі складу П ольського королівства, 
з  його хронічною відсутністю поліцейської та виконавчої влади, до складу 
держави з дуже сильними урядами, з  розвинутою бюрократичною й по
ліцейською організацією, якими були Австрія та Росія. Н ові уряди схильні 
були перш за  все дивитися на поміщика як на охоронця порядку — як на 
«поліцмейстера», за висловом імп. П авла, і в охороні престижу поміщицької 
влади та у покірності їй селян вбачали одне з  найпосутніших своїх завдань1. 
Бюрократична машина й військові команди захищали поміщика від проявів 
найменшого невдоволення народних мас, і поміщицьке «господарство» 
польської шляхти під новим пануванням могло процвітати вільніше, ніж 
коли б то не було під польським правлінням.

Щ е  австрійський уряд, особливо під час нетривалого правління И оси- 
фа II (1 7 8 0 —1790), зробив кілька цінних спроб обмежити владу поміщика 
над селянином, звільнити особу останнього й послабити його економічну 
залежність від поміщика. Щ оправда, реформи Й осифа — серед них деякі 
дуже цінні — були сильно обмежені при їх здійсненні на практиці й заглухли 
за наступного реакційного уряду. Та все ж  деяке доброзичливе налаштуван
ня до русинського селянства (точніше — неприхильне налаштування щодо 
шляхетського самовладдя та всевладдя) відчувалося й пізніше в урядових 
сферах. Н імецька бюрократія, що правила Галичиною до 1850-х рр., являла 
собою певне стримування шляхетського самовладдя; селянське землеволо
діння, селянські повинності стосовно поміщика були під контролем держ ав
ної влади й гарантувалися не лише в теорії, а й до деякої міри і на практиці 
від правопорушень з  боку поміщика.

1 Характерну ілюстрацію цих відносин дає нещодавно опублікована справа Сем. 
Олійничука, кріпосного інтелігента, який попав до Шліссельбурга за свій протест проти 
панування поляків та інших чужинців над українським селянством. — «Былое», 1906, IV.
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У Росії ж , за загальної напруженості кріпосницьких відносин в імперії, 
за  вельми низьких якостей запровадженої тепер великоруської адміністрації 
(без сумніву — набагато гіршої порівняно з  німецькою адміністрацією Га
личини), за продажності, хабарництва й свавілля, що панували в її середо
вищі, — польська шляхта владарювала у краї безмежно й безконтрольно. 
З а  найменшого прояву будь-якої опозиції серед селян, будь-якого цілком 
законного протесту проти крайніх зловживань поміщицькою владою, які 
переходили межу довготерпіння навіть тутешнього багатостраждального 
селянина, — поліція й військові команди були до послуг поміщика, якщо 
він справно виконував свої «обов’язки» стосовно властей предержащих, 
і за  помахом його руки готові були заповзято засвідчити права «кичливого 
ляха» на тіло й душу «верного росса», висловлюючись термінологією відомої 
пушкінської оди. Завд яки  цьому кріпосне право у Правобережній Україні 
за цей час російського володіння досягло такої напруги й розвитку, яких 
місцеве селянське населення не знало ніколи раніше і якого не досягли також 
і кріпосні відносини Східної України.

Л иш е польське повстання 1831 р., викликавши з  боку уряду низку ре
пресивних заходів проти польської шляхти, спонукало його звернути увагу 
на відносини поміщиків і селян. Він знайшов за необхідне дещо зробити для 
полегшення долі селян, щоб привернути їх до уряду й Росії і таким чином 
послабити силу польської шляхти. З  цією метою було видано т. зв. інвен
тарі, які нормували селянські повинності щодо поміщиків. Та продажність 
адміністрації позбавила значення й ці скромні спроби полегшити долю селян.

Те ж  саме доводиться відзначити і у сфері культурній.
У землях, що ввійшли до складу Австрії, заходи, вжиті австрійським 

урядом для піднесення української (русинської) народності взагалі, а зо 
крема її духівництва, безпосередньо після приєднання нових українських 
провінцій, стали вихідним моментом піднесення української народності 
з  культурного й національного занепаду, до якого її довів польський режим. 
Австрійський уряд був до деякої міри підготовлений чи навіть наведений 
на це питання церковними відносинами угорської України. Рух 1760 р. 
змусив його серйозно замислитись над становищем тутешньої уніатської 
церкви, й результатом була низка заходів, спрямованих на культурне підне
сення місцевого духівництва та поліпшення його становища. М ункачівська 
єпархія була виведена з-п ід  влади й залежності від католицького єписко
пату; для підготовки священиків було засновано у М ункачі ліцей; вжито 
заходів для поліпшення матеріального становища уніатського духівництва. 
Коли серед цих заходів сталося приєднання Галичини, з  її аналогічними 
церковними й національними відносинами, її було також включено до сфе
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ри цих реформ. У  1774 р., через два роки після приєднання Галичини, 
імператриця засновує у Відні духовну семінарію для уніатів Австрії (т. зв. 
Barbareum ). Ч ерез десять років, за  її сина, імп. Иосифа, засновано було 
семінарію також  у Л ьвові. Релігійний фонд, що складався з  майна розф ор
мованих монастирів, мав слугувати поліпшенню становища й піднесенню 
сільського духівництва. А ле заходами для піднесення духівництва справа 
не обмежувалась. Почасти із принципів просвіченого абсолютизму, якими 
керувалися тоді австрійські урядові сфери, почасти з  бажання протиставити 
польській шляхті, яка природно тяжіла до Польщ і, українську, «русин
ську» національність, австрійський уряд намагався піднести цю останню. 
П ро  емансипаційні реформи у сфері кріпосного права я вже згадував; крім 
того, вжито було заходів для організації народних шкіл вищого й нижчого 
типу, причому викладання у школі мало провадитись «місцевою» мовою 
(Landes-V olk-und-N ationalsschprache [мовою краю, народу і нації]), а з а 
сновуючи 1784 р. Львівський університет, уряд імп. И осифа започаткував 
у ньому кілька русинських кафедр і при університеті — ліцей спеціально 
для приготування русинської молоді до університетських курсів.

Щ оправда, ці благі наміри уряду щодо русинів, не кажучи вже про 
те, що здійсню вались не завж ди вдало, проіснували недовго. Вони скоро 
заглухли серед загальної реакції, яка почалася в А встрії по смерті И осиф а 
(1790  р .) . П ольська шляхта встигла здобути вплив на галицьку адміні
страцію і, щоб завадити відродженню  місцевої української народності, 
почала вж е у 9 0 -х  роках X V III  ст. лякати уряд привидом російської 
ірреденти, силкуючись переконати його, що русинська мова — діалект 
великоросійської, що русини-уніати тяж ію ть до православ’я і т. ін. — пі
сенька, яка з  неослабним успіхом співалася потім аж  до останнього часу. 
П ро  те, як паралізовано було з  усіх цих причин звільнення селянства від 
поміщицького режиму, я вже згадував; подібним чином загальмувалась 
і організація шкільництва. Ш ляхта тут відігравала також  помітну роль: 
під її впливом запровадж ується польська мова замість русинської у на
родних школах — спершу вищих типів, потім (1816) і в сільських по
чаткових училищах. З  огляду на клопотання митрополита зроблено було 
лише ту поступку, що дозволено сільським громадам, якщ о забаж аю ть, 
заводити собі паралельні школи з  русинською мовою, причому, однак, 
духівництву давалася порада не впливати на населення у цьому сенсі, щоб 
не завдавати йому зайвих витрат, і т. д.

Була, втім, частка провини й самої русинської інтелігенції — вона була 
послаблена надто довгою летаргією і не завж ди вміла скористатися і тим 
незначним, що робив чи готовий був зробити для неї уряд. Н ародна мова —
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«проста й посполита» — видавалась їй надто низькою, і вона не скориста
лася можливістю її вживання і розвитку, яка їй відкривалася. П рофесори 
новозаснованих кафедр та ліцею намагалися читати й писати по можливості 
високим стилем, мертвотним макаронічним «язичієм», котре само по собі 
сковувало будь-який просвітницький рух. Коли невдовзі припинили своє 
існування ліцей (1804) і русинські кафедри Львівського університету (1808) 
як тимчасові, призначені для слухачів, недостатньо підготовлених для лекцій 
латинською мовою, — не виникло хоч трохи серйозних намагань стосовно 
подальших, нормальніших русинських викладів.

Кінець кінцем, деяке поліпшення лишилося тільки у становищі селян 
і в освіті духівництва, яка відбувається тепер через університет, хоч би який 
він був, і поступово дає початок новій українській інтелігенції Галичини. 
Зростає  ця інтелігенція дуже повільно; вигравши у просвітянському, куль
турному цензі, вона багато програла у своїх взаємовідносинах з  народністю: 
простонародна маса видавалася надто грубою для «культурних» смаків 
свіжоспечених «освічених» русинських кіл, і, не будучи досить культурни
ми для того, щоб культивувати свою народність, вони йшли за  поляками 
як елементом більш культурним. П ольська мова, як і раніше, панувала 
і серед цієї нової «інтелігенції». Були такі священики, які не вміли читати 
написане слов’янським письмом.

Та все ж  певне зростання безсумнівно відбувалося, деяка ферментація 
давалася взнаки. П евний культурний і літературний рух помічаємо на
самперед в угорській Русі, яка раніше була піддана впливам австрійського 
уряду. Н авколо тодішнього мункачівського єпископа А ндрія Бачинського 
(1 7 7 2 —1809), організатора М ункачівського ліцею і засновника значної 
бібліотеки, групується невеликий гурток діячів на ниві народної просвіти 
й літератури. Угорська Русь дає перших професорів-русинів Львівському 
університету і людей, помітних в інших царинах. Згодом  у них з ’являються 
безпосередні наступники і продовжувачі й у Галичині. Національний харак
тер у цьому невеликому русі вже відчувається, хоча ясністю його національна 
свідомість зовсім не вирізняється.

Н а  землях Західної України, що відійшли до Росії, російський уряд — 
цілком логічно зі своєї точки зору — зайнявся насамперед знищенням унії. 
А ле на її місці не відновлювались давні традиції національної української 
церкви, а запровадж увались нові, цілковито чужі їм обрусительні форми. 
О собливості місцевого церковного й релігійного ж иття підводились під 
поняття уніатства чи латинства й викорінювалися найзаповзятливіш им 
чином — аж  до української вимови богослужебних покликів і текстів: 
єпархіальне начальство особливу увагу привернуло до того, аби свящ ен
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нослужителі промовляли свої поклики «голосом, властивим російському 
наріччю». В ідновлена православна церква стала, таким чином, свідо
мим знаряддям  обрусіння і для утвердж ення цієї тенденції навмисне 
наповню валася зайш лими лю дьми, яких переводили з  великоруських 
місцевостей. З  іншого боку, рештки уніатської церкви, що не приєдна
лися до православ’я, російський уряд віддав під управління польської 
католицької ієрархії, й вони у такий спосіб були піддані потужному тиску 
колонізаторських тенденцій останньої.

М ісцевий український елемент, таким чином, зазнав одночасного на
тиску з  двох боків — з боку польського поміщицького класу й польської 
культури, яка до повстання 1831 р., та й після нього, панувала майже ціл
ковито поза невеликими острівцями казенної великоруської культури, — і з 
боку цієї останньої. А ж  до 1830-х рр. світське виховання й освіта у П раво
бережній Україні майже виключно перебували в руках поляків, котрі з  не
бувалою енергією зайнялися тут організацією навчально-виховної справи 
у національному польському напрямку й досягли дійсно великих успіхів 
у розвитку польської культури на українському ґрунті, якими вона не могла 
похвалитись у часи польської Речі Посполитої (діяльність Ф .Ч ац ьк о го  
та його наступників). З  іншого боку, казенна великоруська школа, церква 
й державність утискали будь-які прояви українського життя ще безж аль
ніше, аніж культура польська.

І в результаті правобережні українські землі, що перейшли під владу 
Росії, надовго залишились більш відсталими й упослідженими, ніж будь-які 
інші українські області.

А нтонович: «О черк состояния православной церкви с пол. X V III  
до конца X V III  в.» («М онографии», І). Д ля Галичини спеціально — мате
ріали й нотатки з  історії культури й побуту у V  т. «Збірника іст.-філ. секції 
Н аук. тов. ім. Ш евченка» і IV  т. «Украин.-рус. архива». Д ля угорської 
України: Дулишкович, «Исторические черты угро-русских», 1874—1877. 
А . Петров, «М атериалы для истории Угорской Руси», 1903 і наст. Популяр
на історія Буковини: М . Кордуба, «Ілюстрована історія Буковини», 1906.

Антонович В. О черк состояния православной церкви в Ю го-Западной  
России с половины X V III  до конца X V III  столетия /  В. Антонович /  /  
М онографии по истории З ап ад н ой  и Ю го-зап адн ой  России . Т . 1 — 
К .: тип. Е . Ф едорова, 1883. — С . 281—342.

М атеріали до культурної історії Галицької Руси X V III  і X I X  віку /  
зібрані М . З у б р и ц ьк и м , Ю . К м ітом , І. К обилецьким , І .Л е в и ц ь к и м , 
І. Ф ранком , видані під редакцією І. Ф ранка. — Львів: накладом Наукового
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товариства імені Ш евченка, 1902. — 328  с. — (Зб ірник  історично-фільо- 
софічної секції Наукового товариства імені Ш евченка; т. 3).

М атеріали до історії галицько-руського шкільництва X V III  і X I X  вв.: 
збірки І. Свєнціцького, Ю .К м іта , Ст. Томашівського й Ів. Кревецького /  
видані під редакцією С . Томашівського. — Л ьвів: накл. Наукового товари
ства імені Ш евченка, 1909. — 20 0  с. — (Українсько-руський архів; т. 4 ) .

Дулишкович И . Исторические черты угро-русских /  И . Дулишкович. — 
Унгвар: П ечатная К . Й егера и А . Рейпая; Тетрадь І. — 1874. — 134 с.; 
Тетрадь II. — 1873. — 142 с.; Тетрадь III. — 1877. — 235 с.

П етров А . М атериалы для истории Угорской Руси: «Старая вера и 
уния в X V II—X V III  в. /  А . П етров / /  Н овы й сборник статей по сла- 
вяноведению: Сост. и изд. учениками В. И . Л ам анского, при участии 
их учеников, по случаю 50-летия его учено-лит. деятельности. — С П б .,
1905. -  С . 1 8 5 -2 5 7 .

П етров А . «Старая вера и уния в X V II—X V III  в. Пояснительная з а 
писка /  А . П етров. — С П б .: Типография Императорской академии наук,
1906. — 8 8  с. — (М атериалы  для истории Угорской Руси, 2 ).

П етров А . О  подлинности грамоты князя Кориатовича 1360 г. /  
А . П етров. — С П б .: Типография Императорской академии наук, 1906. — 
31 с. — (М атериалы  для истории Угорской Руси, 3 ).

П етров А . Зам етки  по этнографии и статистике. Архивы и библиотеки 
Угорщины. Памятники угрорусской письменности. Угорские заговоры и 
заклинання начала X V III  в. Старопечатные церковные книги в М укачеве 
и Унгваре /  А . П етров. — С П б .: Типография Императорской академии 
наук, 1906. — 71 с. — (М атериалы  для истории Угорской Руси, 4 ).

П етров А . П ервый печатный памятник угорского наречия. Урбар и 
иные связанные с крестьянской М арии Терезы реформой документы /  
А . П етров. — С П б .: Типография Императорской академии наук, 1908. — 
139 с. — (М атериалы  для истории Угорской Руси, 5 ).

П етров А . П ределы  угрорусской речи в 1773 г. по официальным 
данным. Исследование и карты /  А . П етров. — С П б .: Типография М и 
нистерства путей сообщения, 1911. — 337 с. — (М атериалы  для истории 
Угорской Руси, 6 ) .

Кордуба М . Ілюстрована історія Буковини /  М . Кордуба. — Чернівці,
1906. -  87  с.
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XXVII. ЗАНЕПАД НАЦІОНАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО 
ЖИТТЯ У СХІДНІЙ УКРАЇНІ

Н е набагато кращ им було становищ е, в якому опинилася С хідна 
Україна, яка вийшла зі складу П ольської держави в середині X V II  ст. 
Уникнувши ополячення, верхні прошарки українського населення підда
ються тут сильному обрусінню, котре розвивалося ще тим легше, що воно 
не зустрічалося із зовнішніми відмінностями, які стосовно поляків давали 
релігія та книжність. Н авпаки, ці моменти зближували українське на
селення з  великоросійським і затирали національні відмінності, а слабкий 
розвиток національної української культури не дав їй можливості встояти 
у конкуренції з  великоруськими впливами,11,387під впливом реформ П етра 
з  початком X V III  ст. вступив у стадію вельми інтенсивного розвитку і у 
своєму впливові на українське ж иття,11,387 що мали на своєму боці як пере
вагу великих коштів, так і політичну перевагу, і, врешті, — безпосередній 
вплив центрального уряду. Останній, не задовольняючись добровільним 
тяжінням українського суспільства до великоруського життя, що розвива
лося упродовж X V III  ст., намагається впливати у тому ж  напрямку всіма 
силами державного механізму. Зруйнувавш и політичну відособленість 
України, він намагається стерти особливості місцевого життя й культури, 
її національне обличчя, знеособити й злити з  великоруською народністю. 
У  цьому сенсі вживає він обмежувальних і заборонних заходів, які справді 
вельми потужно підривають місцеве культурне життя й посилюють «об
русіння» українського суспільства.

Центром української культури й після переходу Східної України під 
верховенство М оскви, як і раніше, залиш ався Київ. У  другій половині 
X V II  ст. та в перших десятиліттях X V III  він був джерелом просвіти й для 
М осковської держави. Зв ідси  виходили піонери культури, що насадж ува
лася московським урядом і духівництвом, звідси йшли книжність і зразки 
шкільної організації, і загалом українська вченість справила вельми помітний 
вплив на піднесення культурного життя М оскви, незважаючи на загалом 
недружнє ставлення останньої до її представників і творів. Київські книжки, 
наприклад, досить часто піддавалися більш чи менш суворим заборонам 
у М оскві, а за  патріарха И оакима у 1670—1680-х  рр. настало справжнє 
гоніння на твори української книжності.

Головний осередок київського культурного життя — Київська колегія — 
у третій чверті X V II  ст. пережила період занепаду, спричиненого тодішніми 
безперервними війнами, й московські політики, загалом недоброзичливо 
налаштовані до українських шкіл, хотіли навіть скористатися цим, щоб
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узагалі закрити її (1 6 6 6 ), але мусили відмовитись від цього наміру через 
невдоволення, яке могло бути викликане цим розпорядженням в Україні. 
У  1670-х рр. колегія організувалася наново, розширила свою програму, 
приєднавши до наук, які викладалися раніше, курси філософії та богослов’я, 
й здобула нарешті права й титул «академії» (1 6 9 4 ). Ч аси М азепи, ревного 
покровителя культури (як її розуміли у тих колах), були часами її розквіту. 
З  неї вийшла низка видатних церковних і громадських діячів. Вона слугу
вала майже до середини X V III  ст. школою, де здобувала освіту українська 
інтелігенція взагалі — не лише духовна, а й світська. Гетьман Апостол, під
тверджуючи за  нею її маєтності у 1728 р., називає її «всьому суспільству 
нашому благопотрібною, де малоросійські сини у науках вільних мають 
повчання», і справді, у «реєстрі» 1729 р. учнів академії, що зберігся, зн а
ходимо серед них представників майже всіх найважливіших старшинських 
сімей. Кількість учнів була дуже велика: у середніх десятиліттях X V III  ст. 
вона перевищувала тисячу1, і більшість учнів були зі світського стану. З а  її 
зразком  організувалися вищі школи в землях великоруських (починаючи 
з  московської академії) та українських — колегії й семінарії у Чернігові, 
Переяславі, П олтаві, Білгороді, Х аркові й низка менш значних. А ле при 
всьому тому і академія з  організованими на її взірець колегіями, і їхня 
вченість дедалі більше й більше залишалися, так би мовити, за прапорцем: 
потреби часу й запити життя обганяли їх усе помітніше.

Київська академія була організована на зразок польських, головним 
чином, єзуїтських, шкіл. її наука мала переважно богословський, церков
ний характер, й притому у формах схоластичних. Її вченість спиралася 
на середньовічні методи й знання і для X V II—X V III  ст. була цілковито 
застарілою. У  богослов’ї до початку X V III  ст. і навіть пізніше панував тут 
Тома Аквінський, у філософії — середньовічні коментатори Арістотеля. 
Н ові течії європейської думки зовсім не захоплювали київської школи, 
і колишній професор філософії в академії Георгій Кониський, вже після 
виходу зі складу її викладачів, випадково ознайомившись із новими західно
європейськими підручниками філософії, висловив щирий жаль, що він іще 
у 1740-х рр., викладаючи філософію, марнував час «на смішних інтерпретів 
Арістотелевих». Т і ж  схоластичні форми панували у викладанні риторики 
й піїтики — предметів, що відігравали важливу роль у програмі академії. 
Уся взагалі освіта, яку надавали академія та засновані на її взірець колегії, 
мала суто формальний характер. Вона давала можливість своєму вихованцю 
напустити хмару вигадок з  будь-якого приводу й без приводу, не залишити

1 Ось кілька цифр: у 1742 р. учнів було 1243, у 1744 р. — 1160, у 1751 р. — 1193, 
у 1765 р. -  1059.
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без відповіді, бодай суто формальної, жодного заперечення, промовляти про- 
речисто й пишномовно, але реальних знань давала надзвичайно мало. Та й 
ті були невисокої якості, оскільки академія, повторюю, зовсім не стежила 
і не йшла за рухом європейської науки.

Те ж  саме було й з  українською книжністю X V II—X V III  ст. М и зу 
стрічаємо видатних богословів, проповідників і полемістів, як Іоаникій 
Ґалятовський, Інокентій Ґізель, Димитрій Туптало, Ф еоф ан Прокопович, 
Георгій Кониський. А ле ті часи, коли релігійні та полемічні питання воло
діли умами, для Л івобережної України особливо, де православ’я панувало 
спокійно й міцно, — минули безповоротно. А  поза релігійними питаннями 
українська книжність давала дуже мало. Н априклад, із збереженого руко
писного матеріалу переконуємось, що суспільство дуже цікавилося своєю 
історією: збереглося чимало списків давніх історичних пам’яток, створених 
у X V II—X V III  ст. (є навіть кілька списків великого літописного києво- 
галицького зводу X III ст.), є багато компіляцій пізнішого часу; але з  цього 
багатого матеріалу нічого не пройшло у друк. Єдина історична книга, удо
стоєна видання, — Синопсис (1 6 7 4 ), коротка історія Русі, написана над
звичайно мертвотно й сухо; досить сказати, що в ній цілковито обійдено 
мовчанкою козацтво та національну боротьбу з  Польщ ею , хоча вона склала 
епоху в історії народу і пам’яттю про неї сповнена була тогочасна Україна. 
Багате історичне письменство, присвячене цій боротьбі, поміж нього над
звичайно цікаві мемуари, як, наприклад, т. зв. Львівський літопис, літопис 
Самовидця, оригінальний памфлет Величка, численні хронографи, історичні 
компіляції та хроніки (як т. зв. Супрасльська, Густинська, Сафоновича, 
Кохановського, Боболинського та ін .), ціла низка козацьких літописів, 
як Грабянки, Л изогуба, Л укомського та ін., — усі ці твори, які більш 
чи менш відбивали биття пульсу українського життя, не удостоїлись уваги 
книжників, що володіли видавничими засобами.

П оза  увагою залишився і чудовий історичний епос, що складався про
тягом X V II  ст. із взаємодії елементів книжних і народної пісенної творчості 
та виробляв для себе нову характерну форму «думи». Він зберігся тільки 
у рештках, які затримались у народній пам’яті (головним чином, цикл дум 
про Хмельницького, що значною мірою витіснив з  обігу старіші твори), 
і в цьому вигляді становить справжню гордість українського народу з а 
вдяки своїм високим поетичним вартостям і живому історичному колориту. 
В усному обігу залишилась уся прекрасна українська лірика. Те нечисленне 
з  поетичних творів тодішніх «літературних» кіл, удостоєне друку, відзнача
ється здебільшого крайньою нежиттєвістю: і тут твори, які були ближчими 
до життя і його інтересів, переважно не удостоювались друку; видавалися
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панегірики на честь високопоставлених осіб, убогі вірші високих представ
ників церкви, а не твори, що становили більш жвавий суспільний інтерес.

Щ оправда, навіть більш життєві твори цієї схоластичної літератури 
справляють вигідне враження лише порівняно з цілковитою нежиттєвістю 
більшості — різних панегіричних творів, віршів релігійного чи моралізатор
ського змісту та схоластичних шкільних драм, що наслідували давно віджилі 
зразки латино-польської схоластики. Але значною мірою тут давалися взна
ки не тільки схоластична відсталість і однобічність школи, але й політичний 
режим — несприятливе ставлення уряду, яке відчувалося в Україні дуже 
гостро й відбивалося на літературі вельми потужно. З р ід ка  торкалася вона 
тем більш живих, суспільних і національних, та й торкаючись їх, зазвичай 
дотримувалася безневинних загальних фраз, які не загрожували конфліктом 
з  політичними й суспільними устремліннями правлячих і керівних сфер, 
і опрацьовувала свої теми з  тими ж  надзвичайними млявістю та пишномов
ністю, загалом характерними для схоластичної манери.

Ц е  доводиться сказати навіть про кращі твори епохи, як, наприклад, 
досить талановито і порівняно жваво написане драматичне дійство « М и 
лость Бож ия, Украйну от неудобь носимых обид лядских через Богдана 
Зиновия Х мельницкого свободившая» невідомого автора, викликане від
новленням гетьманства у 1728 р., яке оживило сподівання українського 
суспільства на кращ е майбутнє, не каж учи про непорівнянно слабш у 
аналогічну «Трагедокомедію» Ляскоронського, 1729 р., написану для про
славлення П етра II і Верховної таємної ради. Побутовими і суспільними 
елементами найбільш (знов-таки — порівняно) багата драма Кониського 
«Воскресіння мертвих» (17 4 7 ).

Більшою життєвістю відрізнялися жартівливі інтермедії, які вставля
лися в антрактах шкільних драм для розваги пригнічених пишномовною 
схоластикою слухачів, сатиричні твори, вірші нескладного змісту, пародії. 
У  таких творах часто вживалася чиста народна мова, на яку взагалі дивились 
несерйозно: «справжні» літературні твори писалися макаронічною мовою, 
що дедалі більше й більше підпадала під вплив великоруської. Утім, з  другого 
десятиріччя X V III  ст. перестають з ’являтися друком навіть такі «серйозні» 
твори: витвори української книжності взагалі не друкуються більше; вони 
залишаються у рукописах, і сама «творчість» у цій царині цілковито зане
падає. Причиною були цензурні утиски російського уряду.

Вже у X V II ст., як уже згадувалося, у М оскві дивились недоброзичливо 
на українську книгу, обмежували її розповсюдження, і з  підпорядкуванням 
української церкви московському патріархату підпорядкували московській 
цензурі українські видання. З а  П етра пішли ще далі у цьому напрямку,
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взагалі засудивши на смерть українську книгу. 1720 р. було видано урядове 
розпорядження, яке забороняло друкувати в Україні будь-які книжки, крім 
церковних, з  попередніх видань, «а и оныя церковныя старыя книги с та 
кими же церковными книгами справливать, прежде печати, с теми велико- 
российскими печатьми, дабы никакой розни и особаго наречия не было»1. 
Ц ього розпорядження уряд потім дотримувався дуже суворо; спеціально 
заведений цензор займався виправленням українських текстів, і лише після 
такої процедури книжки дозволялося друкувати. Коли 1726 р. один з ки
ївських ігуменів клопотався про дозвіл надрукувати акафіст св. Варварі, 
написаний київським митрополитом, це було дозволено з  умовою, що акафіст 
буде для видання перекладений «на великоросійське наріччя». Те саме по
вторювалося й пізніше. 1769 р. Київська лавра клопоталася перед синодом 
про дозвіл надрукувати український буквар з  огляду на те, що московські 
букварі в Україні не купуються, але синод у дозволі відмовив. Н авіть давні 
церковні книги українського друку єпархіальному начальству наказали від
бирати й замінювати книгами московського друку.

Я кий вплив справляли на літературну творчість ці умови, легко собі 
уявити. А  водночас українська книжність та українська мова витіснялися 
також  і зі школи.

З  останньої чверті X V III  ст. київські митрополити, на догоду поглядам 
і бажанням уряду, запроваджую ть великоруську мову до викладання у К и 
ївській академії, і вона слугує щодо цього прикладом для інших духовних 
шкіл. О собливу запопадливість задля успіхів великоруської мови виявляв 
у 1780-х  рр. митр. Самуїл М иславський, який вводив у викладання в ака
демії великоросійські підручники, виписував великоруських викладачів 
і докладав усіляких старань до того, аби викладання відбувалося чистою 
великоруською мовою. Кількох студентів було відправлено до М осков
ського університету для якнайкращого засвоєння великоруської мови ви
кладання. Я к  за  півстоліття до того викладачі-українці у великоросійських 
школах привчали учнів до української вимови — що викликало їх велике 
незадоволення, — так тепер піклуються про засвоєння великоруської 
вимови в українських школах. У країнську вимову піддаю ть гонінням: 
друкую ться спеціальні посібники, даю ться відповідні інструкції викла
дачам. Єпархіальне начальство стежить, щоб священики й дячки читали 
по-церковнослов’янськи з  додержанням великоруської, а не української 
вимови, а після приєднання П равобереж ної України до Росії, як ми вже 
знаємо, особливу увагу було звернуто також  на те, щоб і тут священики 
промовляли молитви на великоруський взірець.

1 Пекарский, «Наука и литература при Петре II», стр. 193.
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З а  таких умов, звісно, не могло бути й мови про якийсь розвиток укра
їнської національної культури й життя.

Стара школа розкладалася, стара література вимирала. Така школа й така 
література не могли задовольняти українську інтелігенцію. Починаючи вже 
з  другої чверті X V II ст. українські юнаки не лише з  аристократичних, а й 
просто заможних родин нерідко вирушають до закордонних шкіл і універ
ситетів (особливо до Геттінгенського), а коли у другій половині X V III ст. 
організовуються непогані училища в Петербурзі, туди у великій кількості 
спрямовується й українська молодь. Бажаним було й заснування таких самих 
шкіл і в Україні. Д о  цього часу зберігся вельми цікавий проект заснування 
університету в Батурині, складений 1760 р. Тепловим, мабуть, за дорученням 
гетьмана, для представлення імператриці. Ц е  мав бути, на думку авторів 
проекту, світський університет, з  кафедрами філософськими (історико- 
філологічними), юридичними, математичними, природничо-історичними 
й медичними, за зразком західних університетів, з  підготовчою семінарією, 
для підготовки з осіб незаможних класів спеціалістів-учених. У петиції, дещо 
пізніше поданій від гетьмана Розумовського й старшини імп. Катерині, між 
іншим було й клопотання про відкриття у Києві замість академії університету 
з  богословським факультетом та другого університету — в Батурині, без 
богословського факультету, а також світських гімназій, одне слово — вислов
лювалися прагнення до повної секуляризації освіти. Ц і клопотання, проте, 
не були втілені, і, за  відсутністю світських вищих шкіл на місці, українська 
молодь у великій кількості вирушала у столиці. Тодішня великоруська школа 
й література, що мали цілковито світський характер, з  тією перевагою знань 
практичних, ужиткових, які отримали вони під впливом реформ П етра, 
відповідали набагато краще вимогам часу, ніж богословсько-схоластичний 
напрямок старих українських шкіл, і хто не міг послати своїх дітей куди-не
будь далі, звертався переважно до столичних великоруських шкіл.

Українські вищі класи взагалі дуже цінували освіту. Л ю дей з  євро
пейською освітою серед них було немало вже в середині X V III  ст. Крім 
суто культурних запитів тут давалося взнаки й бажання новоспеченого 
«шляхетства» надати собі «благородного» лоску, підкреслити свою від
мінність від сірої козацької маси, з  якої воно так недавно виділилося. Тому 
в культурності воно не цінувало національних елементів, що могли б тісніше 
прив’язати його до ґрунту, до народу. Навпаки, воно тим більше готове було 
цінувати освіту, чим більше остання відділяла від народу; віддавали дітей 
навіть у польські колегіуми, хоча вони за своєю суттю не відрізнялися від 
українських шкіл і нічим їх не переважали. У  результаті освіта, культурні 
інтереси довершували розбіжність цієї інтелігенції з  народом. А  оскільки
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з  усіх чужих культур в української інтелігенції, зокрема старшини, було 
більш за  все різних з в ’язків з  культурою великоросійською, то, кінець 
кінцем, вона потрапляє під вельми потужний вплив цієї останньої і по
ступово русифікується. Ш укаю чи опертя для своїх станових устремлінь 
у російського уряду, прагнучи домогтися зрівняння у правах з  великоруським 
дворянством, у гонитві за кар’єрою — у великоросійських урядових колах 
та установах, після знищення української автономії, українська старшина 
дедалі більше й більше втягувалась у течію великоруського культурного 
життя, тим більше, що в цьому ж  напрямку впливав на неї цілою низкою 
заходів і сам уряд, який свідомо прагнув «обрусіння» України.

Те саме було й з  духівництвом, котре, як ми знаємо, ще в останній чверті 
X V II  ст. втратило свою автономію й було безпосередньо підпорядковане 
великоруським церковним властям. З  початком X V III  ст. безліч духовних 
осіб з  України розійшлося по всій Росії на всілякі посади, враховуючи 
найвищі та найвпливовіші в церковному управлінні. Уряд П етра та його 
наступників віддавав перевагу більш терплячим і поступливим українцям 
перед консервативними представниками великоруського духівництва. З а 
вдяки цьому українці почувались як удома у великоросійських землях, 
дивились на церковне управління імперії як на свою сферу. А ле, кінець 
кінцем, це зближення також вплинуло лише на обрусіння української церкви 
й школи. Коли в середині X V III  ст. великоруське духівництво стало вихо
дити з  ролі учнів українців, ці останні опинились у дуже тісній залежності 
від нього і під сильним впливом великоруської культури.

Наприкінці X V II  і на початку X V III  ст. вихованці київських шкіл віді
гравали роль провідників просвіти й культурності у великоросійських землях, 
прищеплюючи тут багато чого зі своєї української культури, і ще у другій 
чверті X V III  ст. такий помітний в історії великоруської літератури діяч, 
як Кантемир, вагався у своїх віршах між вимовою українською та велико
руською. А ле у другій половині X V III ст. українська книжність, пригнічена 
репресіями та загальним збіднінням українського життя, пішла вже у хвості 
літератури великоруської. І в міру того як з-п ід  церковної мови у велико
руських письменників поступово виступала жива великоруська мова, її з а 
своювали й письменники з  українців, кидаючи свою книжну макаронічну 
мову — добровільно й не добровільно, під впливом культурних заборон, 
які тяжіли над українською мовою. Спільність церковних елементів мови 
великоруської та української послужила мостом, що непомітно приводив 
українських письменників до великоруського письменства.

Із середини X V III ст. великоруська канцелярська мова панує у діловод
стві в Україні. К ниж на мова рішуче зближується з  великоруською. С тара
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макаронічна мова вимирає в середині X V III  ст. Вона тримається ще деякий 
час іще у домашньому листуванні, у середовищі людей, що вийшли з  міс
цевих шкіл. П иш уть народною мовою, але більше жартома: веселі інтер
медії, невибагливі пародії, жартівливі й сатиричні вірші. Я к  я вже сказав, 
на народну мову дивляться несерйозно, вона видавалася «просвіченим» 
українцям провінціалізмом, що не має ніякого майбутнього. Ц е  «простона
родное старинное здешнее, с польским и славянским смешанное наречие», 
як називав його київський митрополит Гавр. Кременецький, який вважав 
за  необхідне навіть історичні українські пам’ятки перекладати на «чистый 
российской слог». Уважнішим спостерігачам народна українська мова 
видавалася цікавим, але вимираючим явищем, і автор першої граматики 
народної мови Павловський (1818 р .) мотивував свою працю суто анти
кварними мотивами, називаючи українську мову «ні живою, ні мертвою», 
«зникаючим наріччям».

Усвідомлення своєї особливості було досить сильним, але своєрідним. 
Н е  бракувало людей, які «при всех науках и в чужих краях обращениях 
остались козаками», як атестував одного з  них Р ум ’янцев, і відчували палку 
любов до «своєї власної нації» та «солодкої вітчизни». З а  всієї залежності 
від великоруської культури й народності, вони були про себе високої дум
ки. «Э та небольшая частица людей, — писав у 1760-х рр. роздратований 
Р у м ’янцев, — инако не отзывается, что они из всего света отличные люди, 
и что нет их сильнеє, нет их храбрее, нет их умнее, и нигде нет ничего 
хорошею, ничего полезною , ничего прямо свободною, чтоб им годиться 
могло, и все, что у них есть, — то лучше всего». П ідкоряючись авторитету 
російського уряду, українці зовсім не визнавали першості великоруської 
народності перед своєю і схильні були дивитись на великоросів спогорда.

«Н е думай, чтобы ты сама была мой властитель,
Н о государь твой и мой — общий повелитель», —

каже Великороси* Україна у діалозі «Розм ова Великороси* з М алоросією», 
створеному 1762 р. «в честь и славу и защищение всей М алороссии» чи
новником військової канцелярії.

Н адто живою була скорбота про втрачені права, про втрату автономії. 
Сміливіші, як ми бачили, поверталися до старих планів автономістів. Та все 
це не було достатньо серйозно, не заважало їм іти доріжкою, вказаною 
з  М оскви, і, як сподівалася Катерина, прагнення до кар’єри та станового 
добробуту долало «умоначертание прежних времен». З і  школи Р у м ’янцева 
вийшла низка чиновників, яким їхні романтичні мрії не заважали заповзято 
тягнути державну колісницю. Українські патріоти ревно працювали над 
розвитком великоруської культури; відомий нам Капніст, що з такою смі-
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ливою місією відвідав Берлін, здобув собі ім’я як видатний великоруський 
письменник, і взагалі з  другої половини X V III  ст. у великоруській літера
турі виступає ціла низка більш і менш помітних письменників-українців, 
як Рубан, Туманський, М аксимович-Амбодик, Козицький, Б антині-Й є
менський, Хмельницький, Сохацький, Богданович та багато інших, котрі 
немало попрацювали для неї, у більшості своїй нічим не виявивши свого 
українського походження.

П редставником  цього національного занепаду постає перед нами 
і найбільша постать українського культурного ж иття другої половини 
X V III  ст. — український філософ Григорій Сковорода. Вихованець К и 
ївської академії, що завершив свою освіту за  кордоном, він у самій формі 
своїх творів є характерним представником цього перехідного часу, пишучи 
сумішшю старої макаронічної мови з  великоруською. Ч ас руйнування старо
го ладу відбився на ньому байдужістю до національних і соціальних питань, 
цілковитою відсутністю національної свідомості та історичної традиції, і цей 
«громадянин всесвітній», без сумніву, відображає в цьому аспекті настрій 
більшості.

Історична традиція взагалі була дуже слабка. Ж иво пам’ятали боротьбу 
з  Польщею , хоч українському «шляхетству» вона уявлялася також своєрід
но — як боротьба благородного (шляхетського) козацько-руського народу 
зі шляхтою польською за свої станові привілеї. П ам ’ятні були, головним 
чином, війни Хмельницького, оспівувані народними співцями — кобзарями 
у циклі дум, які своєю популярністю заглушили не лише давніший епос, а й 
навіть значною мірою думи більш ранньої доби козацтва. З а  цією героїчною 
епохою зовсім поблідла пам’ять про більш давню історію, і нею цікавилися 
дедалі менше й менше. А втор популярного «Синопсису» черпає відомості 
про давню історію Русі з  польських компіляцій, а X I V —X V I ст. української 
історії для нього майже не існують. Оскільки історію давньої Русі тим часом 
включили до своїх компіляцій московські компілятори, то й в Україні вслід 
за ними звикаю ть дивитися на цю стару Русь як на частину історії М о 
скви. Втрачено було у з в ’язку з  цим і національне ім’я: після деяких вагань 
у термінології приймається для українського народу ім’я «малоросійського», 
оновлене відносинами з М осковською  державою — «Великою Росією », 
і під «руським», «російським» народом починають розуміти не українців, 
як раніше, а великоросіян.

Таким чином, українському народові, очевидно, — судячи з його вищих 
прошарків, — загрожувало остаточне перетворення на аморфну етнографічну 
масу, приречену на денаціоналізацію. Н аціональна смерть, здавалося, вже 
віяла над ним. А ле народні маси знайшли в собі невичерпну силу відроджен
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ня, і те саме X V III  століття, яке бачило найбільший занепад українського 
народу після попереднього піднесення, — принесло з  кінцем своїм зачатки 
відродження. Щ оправда, вони були такими слабкими, що отримують своє 
значення лише у зіставленні з  пізнішим відродженням.
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Я  відзначив уже вище, що, незважаючи на обрусіння вищих класів 
України, у них залишався певний обласний патріотизм, скорбота за Гетьман
щиною, романтичні спогади про колишню славу козацтва. Легкість, з  якою 
вони втрачали своє національне обличчя, не виключала певної національної 
гордості, а відчуження від народу не заваж ало із симпатією ставитись 
до особливостей, хоча б і зовнішніх, українського побуту, до української 
народної словесності та її мови. Такі місцеві симпатії в обрусілої інтелігенції 
Східної України самі по собі, однак, не мали особливого значення. Вони 
важили не більше ніж подібні ж  місцеві симпатії польської та спольщеної 
інтелігенції західних українських земель, що знайшли свій вияв у етногра
фічних та антикварних працях у галузі українознавства і спробах поетичної 
обробки мотивів української народної словесності. Своє значення ці симпатії 
отримують тільки зі зверненням таких українофілів до народної мови.

Вживання цієї народної мови не переривалося протягом усього X V III ст. 
Д о  неї зверталися з  практичних міркувань, в інтересах легкозрозумілості 
для простолюду; так, у посібниках для священиків ми зустрічаємо настанову 
пристосовуватись навіть до діалектичних особливостей місцевих говірок, 
оскільки вони «на Волыни иншии, на Подолю  и на Украине иншии, в П о- 
лесю иншии»1. З  іншого боку, самі посібники з поетики рекомендували в пев
них родах творчості, для досягнення комічного ефекту, виводити як постаті 
з  простолюду, так і простонародну мову. Вже починаючи з  першої половини 
X V II  ст. нам відомі комічні сцени з українського простонародного побуту, 
що вводились до шкільних вистав; найстаріші належать до 1619 р. — це два 
комічні діалоги українських селян при трагедії про смерть Іоанна Х рестите
ля, створені галицьким поляком Гавватовичем. З  першої половини X V III ст. 
маємо низку інтермедій у п ’єсах М итрофана Довгалевського (1730-х  рр .) 
і Георгія Кониського (1740-х  рр .), цікавих не лише мовою, а й комічними 
типами і положеннями, що становлять прототип пізніших українських оперет 
і комедій X I X  ст. У  тісному з в ’язку з  цими шкільними інтермедіями стоїть 
широко розповсюджена українська вертепна драма, яка представляє Р іздво 
Х ристове в особах й разом із кантами церковними вводить також  сцени 
та пісні народною мовою. Врешті, більш чи менш народною мовою, а дуже 
часто — й чистою народною говіркою складаються вірші різного змісту: 
релігійно-моралізаторські твори у дусі більш давніх, макаронічних кантів, 
лірика особистого почуття, віршовані обробки новелістичних сюжетів, по
слання та вітальні вірші, сатири й пародії. Ц і твори складаються то для
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1 «Науки парохиальныя», 1794.
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забави, щоб похизуватися народною мовою та простонародними формами 
як комічним засобом, що відповідає комічному змістові, то звертаю ться 
до народної мови як до більш близького та у своїй простоті й безпосеред
ності більш щирого й потужного знаряддя для вислову почуття.

Ц я  остання сфера творчості, яка містила в собі, подібно до драматич
ної, також зародки пізнішої української лірики (X IX  ст.), була особливо 
широкою, але ми зовсім не маємо можливості дати поняття про її розміри 
та розвиток. Утім, загалом уся ця література народною мовою, залишаючись 
невиданою, приреченою на поширення усне, а найбільше — у рукописних ко
піях, гинула і втрачалася дуже швидко. М и знаходимо ці твори здебільшого 
випадково, серед віршів, які збереглися у рукописних збірниках, починаючи 
з  найстаріших — X V II  та початку X V III  ст. Безліч їх перейшло до усної 
традиції народу, змішавшись з  його поетичним репертуаром і втративши 
з  часом початкові, більш помітні риси літературної, книжної творчості. 
У переважній більшості ця література залишилась анонімною; збереглося 
лише небагато імен, як-от козака Климовського (першої пол. X V III  ст.), 
автора ліричних віршів, до числа яких відносили дуже відому пісню («їхав 
козак за  Д ун ай »)1, або Некраш евича, священика з  околиць Києва, другої 
половини X V III  ст., чиї твори (діалоги й віршовані послання) частково 
збереглися з  його іменем, або випадково передані у збірниках імена, як-от 
М ик. М азалевського, сільського дячка з  Чернігівщини.

Ц і вказівки на станову приналежність авторів уводять нас до того 
середовища, де мала розвиток ця творчість. Ц е  та сама лінія дотику книж 
ності й народності, книжної народної творчості, яка дала нам численних 
авторів популярних книжних кантів «Богогласнику». Вправляються на ній 
представники нижчого духівництва, дяки-бакаляри, вчителі сільських шкіл 
та більш заможні представники міщанського й козацького станів, що спро
бували шкільної науки. Взагалі стара школа була набагато демократичніша 
за  нинішню, і в Київській академії, до її перетворення на спеціально-духов
ний навчальний заклад (до кінця X V III  ст.), серед тисяч її учнів більшість 
становили представники козацького й міщанського станів. Сільські ж  школи 
з  викладачами-дяками у X V III  ст. були більш поширені, аніж нинішні мі
ністерські й земські школи, як показують цифри давніх переписів: кожне 
село зазвичай мало школу, хоч села ці були набагато менші за  нинішні.

1 Ніяких детальніших відомостей про Климовського досі, однак, не вдалося зібра
ти, єдине, що в нас є достеменного, — це два вірші, піднесені ним імп. Петру 1724 р.: 
«О правосудию начальствующих» та «О смирении высочайших»: автор підписався на них 
як «харьковский козак Семен Климов» (див. статті проф. Перетца в «Известиях отд. 
русск. языка», 1903, та В. Срезневського у «Сборнике харьков. ист.-фил. общества», 
т. X V I, 1905).
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Н апр., за  переписами 1740—1748 рр., у семи полках Гетьманщини було 
8 6 6  шкіл на загальне число 33 міст, 61 містечко, 792  села і 2 0 6  маленьких 
сіл. З а  рум’янцевським описом, у Чернігівському полку було 142 села 
й 143 школи. Порівнюючи ці дані з  теперішнім станом, наочно бачимо, 
наскільки стара школа була доступніша за нинішню: на території нинішніх 
Чернігівського, Городненського й Сосницького повітів у 1768 р. було 134 
школи, причому одна школа припадала на 74 6  душ населення, а у 1873 р. 
на цій території було 32 школи, з  яких одна припадала на 6 7 3 0  душ1. Учні, 
що шукали освіти, але не мали коштів відправитись до вищих навчальних 
закладів, навчалися по багато років у таких «дяківках» й часто «відшліфо
вувалися» досить добре. Таким чином школи вищі й нижчі створювали дуже 
значне середовище, де доволі успішно розвивалися й поширювались зародки 
народної творчості X V III  ст., аж  поки стара школа Гетьманщини загинула 
під тиском регламентації, проведеної у місцевих відносинах центральним 
урядом: запровадженням церковних штатів, закріпленням за  парафіями 
дячків та утрудненням їх вільного переміщення.

У  другій половині X V III  ст. вживання народної мови у Східній Україні 
стає навіть значнішим завдяки тому, що вона не зустрічає собі суперниці 
в українській книжній (макаронічній) мові, яка завмирає тут у середині 
X V III  ст. під впливом цензурних гонінь. Щ одо  цього цікаво порівняти 
Східну Україну із Західною , де книжна мова, не піддана спеціальним 
гонінням, затрим увала більшою мірою розвиток народної. У Східній 
Україні книжну мову було піддано гонінням нарівні з  народною, і оскільки 
із цих двох невизнаних мов народна, звісно, мала в собі набагато більше 
життєвості, ніж штучний продукт школи — мова книжна, то в міру того 
як остання витіснялася зі школи мовою великоруською, давня українська 
книжна мова поступово зовсім виходила зі вжитку. Тому той, хто хотів 
надати своєму творові місцевого, українського, характеру, мусив віднині 
звертатися до народної мови.

О стання знаходить також  певну підтримку завдяки псевдокласичним 
течіям, які панували у другій половині X V III  ст. у великоросійському 
та українському суспільстві. Сам по собі загалом ворожий народності, 
псевдокласицизм, однак, визнавав простонародний елемент у комічному 
та ідилічному роді, а його неодмінними супутниками були пародія та пере
робки псевдокласичних сюжетів на простонародний лад. Ц і роди творчості 
прищеплюються також і на українському ґрунті. Знам енита пародія К отля
ревського далеко не була ні єдиним, ні найранішим твором цього роду. Так,

1 Див. статті Лазаревського в «Основі», 1863, кн. V , Павловського — у «Киевской 
старине», 1904, кн. І, також «Земский сборник Черниговской губ.», 1877, кн. II.
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ми випадково дізнаємося з  листа одного з  представників нової української 
інтелігенції О панаса Лобисевича до Георгія Кониського (1 7 9 4 ), що він 
написав переробку «Буколік» Вергілія на український лад: Лобисевич по
силає Кониському своїх «Вергилиевых пастухов, в малороссийский кобеняк 
переодетых», а натомість просить у нього копії українських інтермедій, які 
він чув, будучи в Київській академії у 1740-х рр. Він цінує дуже високо 
ці інтермедії і має намір їх опублікувати. «К ак во всяком покрое платьев, — 
пише він, — так во всяком наречии єсть своя красота, а к тому когда и дым 
отечества сладок, то сия вонь благоухания мыслей отечественных есть 
наисладчайшая; для чести нации, матери нашей, всегда у себя природою 
и ученостью великих людей имевшей, столько светил выпустившей, — для 
любителей своего отечества, для знающих под корою просторечия нахо
дить драгоценность мыслей, прошу ваше преосвященство велико одолжить 
меня — интермедии, Танского то или ваши, приказав списать, по почте 
мне в С анкт-П етербург доставить, да изыдет в свете, да даст величне от
ечеству своєму наш П лавт, наш М ольер, ежели что не боле1; ибо я помню 
некоторые стихи: описание Великодня, бегство сатаны и смерти, смерть 
И уды , — прекрасные описання!»

Ц ей цікавий відгук набуває ще більшого значення, якщо ми візьмемо 
до уваги особу його автора. Ц е  представник вищого прошарку тогочасної 
української інтелігенції, не лише за своїм званням полковника російської 
служби, а й за освітою: він закінчив свою освіту у петербурзькому «академіч
ному університеті», досить довго «вояжував» за  кордоном, співробітничав 
у великоросійських виданнях. З  іншого боку, він представник українського 
патріотичного кола, як людина, що служила у гетьманському управлінні, 
близька до останнього гетьмана Розумовського. В його особі ми, таким 
чином, бачимо злиття давніх традицій Гетьманщини з  новими культурними 
традиціями, що загалом характеризує початки українського відродження; 
нові течії, як бачимо, не виключають, а навпаки, підносять повагу та увагу 
до проявів українського національного життя. Відгук Лобисевича про укра
їнські інтермедії засвідчує, що серед українського освіченого суспільства, 
переважно схильного дивитися на твори, писані українською мовою, як на 
речі лише забавні, але не справжню літературу, існували вже люди іншого 
штабу. Вони дивилися на витвори народу серйозніше й глибше, як на речі,

1 В іншому місці Лобисевич називає цього Танського, автора інтермедій (мабуть — 
які зовсім не дійшли до нас, якщо тільки він не був автором інтермедій, вставлених 
у п’єсу Кониського), «славным природным стихотворцем, во вкусе площадном, во вкусе 
Плавтовом». Лист Лобисевича у т. II «Сборника документов, относящихся к истории 
Северо-зап. Руси». Подробиці про Лобисевича у статті Петрова у І т. збірника «Статьи 
по славяноведению», 1904.
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що не поступаються класичним взірцям і можуть скласти славу української 
«вітчизни». Я кщ о їхня оцінка літературних переваг українських творів пере
більшена, то впевненість, що в цьому напрямку можуть бути створені речі, 
спроможні зайняти місце поряд з  європейськими взірцями, була, звісно, 
дуже цінна.

П ерш ий твір, виданий і доступний для широкої публіки, мав п ід
тримати цю впевненість і навчити широку публіку дивитися серйозніше 
на творчість українською народною мовою. П риклад того ж  Лобисевича, 
котрий з  такими труднощами намагався дістати копію такого гучного твору, 
як п ’єса Кониського, показує ясно, наскільки важливим гальмом розви
тку української творчості був брак друкованих видань, створений старими 
цензурними заборонами, що потім тримався або через інерцію, або через 
цензурні перепони (важ ко вирішити). З а  цим прикладом можна судити, 
яким слабким було розповсюдження творів українською мовою та як легко 
вони втрачалися. Звернення народних творів до послуг друкарського вер
стата мало з  огляду на це дуже важливе значення.

Н изка талановитих творів народною українською мовою, які з ’явилися 
друком в останні роки X V III та перші десятиліття X IX  ст., справді створює 
і зміцнює нове ставлення до українського слова. Д о  нього звертаються дедалі 
серйозніше й серйозніше, як до найповнішого вираження українофільських 
симпатій, як до найкращого засобу спілкування зі своїм народом, своїми 
земляками.

Такий поворот мав надзвичайно важливе значення. Н ародна мова, 
втрачена вже інтелігенцією і збережена тільки народом, повернула укра
їнську інтелігенцію обличчям до народу після столітнього відчуження від 
нього. Навчивш и цінувати й поважати не лише мову, а й її носія, вона 
послужила могутнім засобом взаємного зближення. М ова вирішила долю 
українського відродження, відновивши розірваний зв ’язок інтелігенції з на
родом, відкривши шлях до народної душі, до спілкування з  нею. Зв ідси  — 
оригінальний зміст, що характеризує цю нову українську літературу вже 
з  її перших кроків — народні теми творчості, реалізм і демократизм. М ові 
була зобов’язана Україна тим, що українофільство не обмежилося збиранням 
творів народної словесності, складанням граматик і словників, а перейшло 
у справжнє національне відродження. З  цього погляду перші літературні 
твори, що викликали серйозну увагу до народної мови й послужили по
чатком її літературної обробки, склали епоху в історії українського народу.

Дещ о пізніше цей поворот до народної української мови, значною мірою 
ще стихійний, мало усвідомлений, знаходить своє тлумачення і санкцію 
в ідеях народності, у романтичному захопленні останньою, яке поширюва
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лося з  другої чверті X I X  ст. в українському суспільстві, так само, як і у ве
ликоросійському та польському, та у відлуннях слов’янського відродження.

Нелегко встановити момент, з  якого починається вплив цих ідей на укра
їнське відродження, але значення їх в історії останнього цілком безсумнів
не. Звернення до народності, що почалося в Англії ще у першій половині
X V III  ст., починає впливати на слов’янські землі наприкінці X V III  ст., 
головним чином через посередництво німецького середовища, де ідеї на
родності починають культивуватися переважно з  останньої чверті X V III ст. 
Переходячи до слов’ян, вони зустрічаються тут з  подібними напівстихійними 
національними течіями, які ми бачимо в Україні кінця X V III  ст., й підтри
мують їх, даючи певну моральну санкцію. У цьому ж  напрямку впливає 
потім національний рух наполеонівської доби, і ще пізніше — починають 
взаємодіяти симптоми національного пробудження у різних слов’янських 
народностей. Вплив балад Персі, М акферсонова Оссіана, «Ідей» Гердера 
зустрічається з  першими спробами збирання слов’янських пісень, які почи
наються наприкінці X V III  ст., та більш серйозними працями першої чверті
X I X  ст., як збірник сербських пісень Карадж ича та не набагато пізніші 
збірники українських пісень і статті Ходаківського, Ц ертелєва та ін.1 Р о з 
вивається небувалий доти інтерес до народної словесності, етнографії, іс
торичних традицій, національних особливостей. «Народність» стає бойовим 
кличем культурного руху, предметом палкого культу. В її ідеях знаходить 
собі підкріплення й — так би мовити — теоретичне виправдання звернен
ня до народної стихії, що розвивається серед українського суспільства, 
а приклад інших слов’янських народностей допомагає йому орієнтуватись 
у завданнях і потребах національного відродження.

І це звернення до народної словесності, до вивчення народного життя 
мало на українському ґрунті знов-таки також  надзвичайно важливі на
слідки для українського відродження у найширшому значенні цього слова. 
Українська народна поезія, за винятком сербської, не має суперниці серед 
народів Європи, а народне життя України вирізняється надзвичайною р із
номанітністю, багатством і колоритністю змісту. Багатство й високі якості 
української народної словесності вражали перших збирачів народних тво
рів. Український народ виявлявся володарем незрівнянних скарбів поезії, 
творцем витворів, які за  силою та красою можна було сміливо поставити

1 Найстаріший зі збірників українських пісень — Ходаківського, зібраний головним 
чином у 1814—1817 рр., не був своєчасно виданий (про нього праця Доманицького 
у L X V  т. «Записок Н Т Ш »), так що першим друкованим збірником був «Опыт собра- 
ния старинных малорос, песней» Цертелева, 1819 р. З а  ним послідував перший збірник 
Максимовича (1827), «Запорожская старина» Срезневського (з 1833 р.) і другий 
збірник Максимовича.
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в один ряд із найкращими зразками народної поезії Європи, зіставити 
з  видатними творами не лише народної, а взагалі поетичної творчості. 
І цим творцем, за  тодішніми поняттями, була саме сіра, безіменна народна 
маса, поневолений і пригноблений простолюд, що на нього була схильна 
так спогорда дивитись українська інтелігенція з  вершини свого невисокого 
європеїзму. Я кий переворот мало здійснити це відкриття у більш чутливих 
і вдумливих представниках української інтелігенції! В їхніх очах народ стає 
носієм правди й краси життя. М ожливе наближення до нього стає керівною 
ідеєю творчості, а народна словесність — невичерпною скарбницею, з  якої 
беруться мотиви й барви творчості.

Наприкінці 1820-х  рр. ця течія починає виявлятися вже цілком визна
чено у представників української інтелігенції. «Н астав, здається, той час, 
коли пізнають справжню ціну народності», — пише М аксимович у перед
мові до першого свого збірника українських пісень (18 2 7 ). «Ч и знаєте 
ви, — пише у відкритому листі до нього того ж  року інший збирач творів 
української народної поезії Ц ертелєв, — що цій невигадливій поезії (н а
родній) я віддаю перевагу перед більшою частиною наших романів, балад 
і (слухайте! слухайте!) навіть багатьма романтичними нашими поемами». 
Завд яки  своїй оригінальності й колоритності українське народне життя 
й минувшина українського народу викликають великий інтерес серед ве
ликоросійського суспільства. М олодий Гоголь, приїхавши до Петербурга 
наприкінці 1820-х рр., із здивуванням помічає моду на все українське серед 
петербурзького суспільства і починає напосідати на своїх рідних з вимогами 
надсилати йому етнографічні та історичні матеріали. П опит викликає появу 
безлічі творів на українські теми з  минулого й теперішнього. І знову цей 
інтерес у великоруській літературі, без сумніву, заохочував і підбадьорював 
українців в їхньому зверненні до народного життя, народної творчості, на
родної мови.

А ле зближ ення з  народними масами, яке почалося в такий спосіб 
на ґрунті мови й літературної творчості, не обмежувалося суто літературною 
цариною. Воно поступово вводило представників української інтелігенції 
в розуміння й соціальних умов народного життя. Традиції козацької доби, 
що жили серед інтелігенції і були вельми живучими в той час серед народу, 
з  їхньою амальгамою національно-політичних і соціальних мотивів, добре 
прислужилися й тут. Крім того, впливали західноєвропейський спадок Вели
кої французької революції, соціальні теорії першої половини X IX  ст. та ідеї 
національного визволення. Проблиски співчуття до тяжкого соціального 
становища народних мас, що зустрічаються на перших сторінках відроджу
ваної української літератури, у кінці другої чверті починають переходити
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у цілком свідомі погляди на соціальне й політичне становище народних мас 
і закладають перші підвалини соціальної та політичної програми українства.

Такими були загальні умови, під впливом яких складався й розвивався 
український рух.

Тривалий час він був майже виключно літературним, і зростання на
родної літератури створювало його етапи.

Я к  я вже сказав, поява кількох талановитих творів на зламі X V III  
та X IX  ст., які змусили вдумливо й серйозно поставитись до народної мови 
та народної стихії в літературі, була першим таким етапом.

Перш им твором у цьому ряду була пародійна «Енеїда» Івана К отля
ревського. її автор походив з  небагатої дворянської (себто визнаної у дво
рянських правах під час останніх реформ) родини, був вихованцем старої 
української школи (переяславської семінарії). Свою пародію він написав 
замолоду, наслідуючи подібну ж  великоруську пародію і навряд чи пере
слідуючи при цьому якусь мету, крім звичайного жарту. О днак на неї 
звернув увагу один із освічених і багатих його земляків, С . П арпура, і без 
відома автора видав її у П етербурзі 1798 р. П ародія справила враження 
і дійсно мала повне право на увагу: автор виявив у ній великий літературний 
талант, невимушений гумор. А ле те, що переважно створило популярність 
пародії Котляревського, — це талановиті штрихи й цілі картини україн
ського життя, якими автор сповнив свій твір, представивши Енея та його 
супутників у вигляді ватаги українських волоцю г-козаків1, а також чиста 
й чудова народна мова, якою цей твір написано. Такої великої і талановитої 
речі ще не бачила Україна — у друці на додачу!2 З а  пародійною фабулою 
«Енеїди» виглянула картина українського життя, якої не знало українське 
письменство, — картина небувала за широтою, реалізмом та артистичним 
виконанням. «Перелицьована «Енеїда»» швидко розійшлася, і було по
трібне нове видання.

Ц е викликало у Котляревського бажання продовжити свій твір: перше 
видання містило лише три пісні, згодом він приєднав до них нові три. Крім 
того, він написав для сцени оперету «Н аталка П олтавка», виставлену 
вперше 1819 р., та водевіль «М оскаль-чарівник». Тут разом із талановитим

1 Такі козаки-безхатьки були перед очима — у вигляді запорожців, що поневірялися 
після руйнування Січі.

2 Раніше від «Енеїди» Котляревського з творів народною мовою, не кажучи про 
народні пісні, включені до пісенників, надруковано було лише невелику пісню заснов
ника Кубанського війська А . Головатого — «Песня Черноморского войска, по полу- 
чении на землю высочайших грамот», надрукована 1792 р. як вираз лояльних почуттів 
кубанських запорожців.
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змалюванням українського життя ми зустрічаємо вже свідоме прагнення 
автора висунути позитивні риси народного побуту та симпатичні властивості 
народного характеру. П ’єси ці мали величезний і тривкий успіх, — вони 
не зійшли з  репертуару й досі.

О днак, незважаючи на гучний успіх «Енеїди», ми не бачимо, щоб вона 
викликала якийсь літературний рух безпосередньо вже самою своєю по
явою, хоча й подивуються окремі твори, навіяні нею. Павловський, укладач 
першої граматики української мови, виданої 1818 р., себто через двадцять 
років після появи «Енеїди», все ще зве українську мову «зникаючим на
річчям». Уперше те, що можна вже назвати українським літературним 
рухом, бачимо ми наприкінці другого десятиріччя X IX  ст., і то не на бать
ківщині Котляревського — у Полтаві, а поза межами старої Гетьманщини: 
у столиці Слобідської України — Х аркові. Останній із заснуванням тут 
університету (1803 ), а потім жіночого інституту, стає першим культурним 
центром Східної України, тим більше, що названі просвітницькі установи 
було створено зусиллями й матеріальними жертвами самого місцевого сус
пільства, а не просто відкрито урядом. У з в ’язку з  цим тут розвивається 
вельми жвава для свого часу літературна й просвітницька діяльність.

Щ оправда, і ці школи, і цей рух були великоруськими, з  дуже слабким 
місцевим забарвленням. Культура, що розвивалась у цьому українському 
центрі, була також великоруською. Українська течія має дуже скромний 
прояв, у вигляді кількох українських книжок і брошур, розділених роками, 
окремих українських віршів та оповідань, уміщених у місцевих журналах 
і альманахах, що виходили російською мовою. П оряд  зі «справжньою» 
великоруською культурою, до якої серйозно ставились не лише уряд, а й 
місцеве українське суспільство, ця українська течія могла вважатися ще дріб
ним провінціалізмом, забавкою  чи примхою етнографів та антикварієм. 
Та все ж , хоч і у скромних масштабах, це був перший літературний укра
їнський гурток, перша «школа». У  Х аркові один за  одним виступає низка 
письменників більшого чи меншого обдаровання, які пишуть українською 
в харківських виданнях: П етро Гулак-Артемовський, автор кількох чудових 
поезій (балад, сатиричних оповідей та ліричних творів, що друкувалися 
з  1817 р .), Григорій Квітка — автор перших українських повістей, А м вро
сій М етлинський і М икола Костомаров — українські поети й етнографи. 
Х аркову ж  належали й такі діячі, як згаданий автор першої української 
граматики П авловський (1 8 0 8 ), видавці українських пісень Ц ертелєв 
(1819), Срезневський (1833) та ін.

Наприкінці 1820-х і у 1830-х роках тут уже справді є цілком відчутна 
українська група, причому представлена людьми освіченими й шанованими,
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до діяльності яких суспільство мало ставитися з  належною серйозністю. 
В суто літературному плані вони роблять великий крок уперед і щодо р із
номаніття творчості, і щодо усвідомленого ставлення до неї. З ’являються 
теоретичні виправдання письменства народною мовою (стаття Квітки, 
1833 р .) . Українські письменники подають руку слов’янському відро
дженню й романтичним інтересам до народності. А ле ширшої постановки 
національної української ідеї тут ще немає; не лише політичного, а й чітко 
вираженого суспільного забарвлення у творах цієї школи ми ще не бачимо.

П оява серед українських письменників з  кінця тридцятих років тако
го першорядного обдаровання, як Тарас Ш евченко, завершує утворення 
української народної літератури. Д л я  українського відродж ення така 
швидка — через сорок років після перших серйозних кроків відродження 
народної літератури — поява геніального поета була великим щастям. Цілком 
правильно було підмічено, що з  появою Ш евченка українська література 
не потребувала рекомендацій. Вж е сама ця поява давала повне виправдан
ня нової літератури — в очах тих, кому таке виправдання було потрібно, 
й закладала міцні підвалини не тільки народній літературі, а й народному 
відродженню. У тих надзвичайно тяжких умовах, в яких перебувала укра
їнська народність, що складалася з  німотної, закріпаченої й темної маси, 
з  одного боку, і денаціоналізованої інтелігенції, яка втратила національне 
почуття та історичну традицію, — з іншого, поява Ш евченка, повторюю, 
була надзвичайним успіхом.

Ц ей кріпосний козачок (хлопчик на побігеньках) та учень маляра1, 
що не здобув ніякої правильної освіти, але геніальною інтуїцією заповнював 
прогалини своїх знань, — єдине у своєму роді явище у всесвітній літературі. 
Я к  ліричний поет глибиною, невимушеністю й безпосередністю почуття 
та красою форми він не поступається нікому і при цьому залиш ається уні- 
катом за  своєю народністю. Й ого творчість — це творчість народу, що д о 
сягає відразу, без проміжних ступенів, високого інтелектуального розвитку 
та індивідуальної свідомості й поєднує у своїх витворах безпосередність 
народної поезії з  усвідомленістю літературної творчості. В українську 
літературу Ш евченко вніс новий зміст, цілу низку нових мотивів. Вкаж у 
лише найвидатніші сторони, як звернення до минулого, небачене до того 
захоплення народними війнами X V II—X V III ст. та козацтвом, в ідеалізації 
якого, згідно з  народною традицією, поет відшукує мотиви, співзвучні з  його 
ідеалами суспільної справедливості, свободи й незалежності; протест проти

1 Він народився 1814 р. у Звенигородському повіті Київської губернії; у 1838 р. був 
викуплений на волю покровителями його поетичного й художнього обдаровання (він був 
також і талановитим художником).
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кріпосного права, що випливає з  тих же ідеалів і за силою та напругою 
не має нічого рівного собі; такий самий протест проти політичного гноблення 
й будь-якого зазіхання на свободу й гідність людської особистості.

1843 р., перебуваючи в зеніті своєї творчості, Ш евченко переселя
ється до Києва, де зустрічається з  двома іншими корифеями українського 
відродження — істориком Костомаровим та етнографом, пізніше також 
видатним поетом й історичним письменником Пантелеймоном Кулішем. 
Н авколо заснованого незадовго перед тим Київського університету1 зб и 
рається гурток українофілів, що організовують т. зв. Кирило-М ефодіївське 
братство. Воно проіснувало недовго, але в історії українського народу має 
те важливе значення, що тут ми вперше бачимо спроби теоретичного ф ор
мулювання української ідеї у політичній та громадській сфері в дусі поступу 
й свободи. Програма Кирило-М ефодіївського братства відроджувала ідеї 
старих « О б ’єднаних слов’ян» 1820-х, але з  багатьма суттєвими поправ
ками. С лов’янські народи, в число яких як повноправний член включалася 
також українська народність, мали скласти федерацію, яка б утворювалась 
із самостійних національних держав, об’єднаних федеральним урядом — 
«спільним слов’янським собором з  представників усіх племен». К ож на 
народність мала «складати особливу річ посполиту» (республіку), і таким 
самим демократичним республіканським устроєм — «правлінням народ
ним, з  правителем, обраним на певний час» — повинна була увінчуватися 
федерація. У внутрішньому устрої національних держав мало бути про
ведено «всезагальну рівність» — ніякої різниці між станами, цілковита 
свобода віри, думки й слова, і найближчою своєю метою братство ставило 
«викорінення рабства й будь-якого приниження нижчих класів»2.

У літературі програма гуртка проявити себе не встигла. У  1847 р., 
за  доносом одного студента Київського університету, гурток було виявле
но, учасників арештовано й піддано більш чи менш тяжким покаранням. 
Ш евченка віддали у солдати й заслали на азіатський кордон із забороною 
писати й малювати; Костомарова й Куліша вислали, із забороною літера
турної діяльності, і т. ін. У  розвитку української літератури й народного 
відродження настає мимовільна перерва, і лише наприкінці 1830-х років 
кирило-мефодіївські братчики отримують можливість зібратись у П етер
бурзі і повернутись до літературних і наукових занять. Куліш, раніше від

1 Київський університет було відкрито 1834 р. замість польського університету 
у Вільні й такого ж ліцею у Кременці (на Волині), закритих під час повстання 1831 р., 
він від самого початку отримав дуже офіціозний характер, від якого й пізніше не встиг 
звільнитися.

2 «Устав» та «Правила» братства у журналі «Былое», 1906, II.
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інших звільнений із заслання, розвиває вельми енергійну видавничу д і
яльність, збирає літературні сили й після низки дрібніших видань у 1861 р. 
налагодж ує з  гуртком земляків, що зібрались у П етербурзі, видання 
першого літературного й суспільного українського журналу «О снова». 
Куліш і Костомаров стояли на чолі видання, а померлий на початку 1861 р. 
Ш евченко був у ньому представлений багатим своїм літературним спадком. 
Ж урнал, таким чином, був органом К ирило-М  ефо діївського гуртка. А ле 
повного свого розвитку ідеї кирило-мефодіївської програми у діяльності 
петербурзького гуртка не мали, і стриманість «Основи» у багатьох пунктах 
політичних та культурно-суспільних питань, очевидно, не можна пояснювати 
самими лише цензурними утисками. М абуть, життєвий досвід охолодив 
мрії юності, а чергові, суттєво важливі для українського народу завдання, 
висунуті ходом російського життя, примусили збліднути далекі мрії про 
устрій слов’янського світу. А ле, з  іншого боку, є також очевидним, що ідеї 
повного і всебічного національного розвитку української народності гурток 
«Основи» ще не бачив із цілковитою виразністю.

Сам факт, що центром українського руху кінця 1830-х і початку 1860-х  
років став П етербург — урядовий центр, віддалений від української тери
торії, засвідчує, яким слабким був ще цей рух, пов’язаний з  діяльністю 
небагатьох осіб. А ле сам по собі цей петербурзький період залиш ається 
світлим моментом у його розвитку. «О снова», незважаючи на своє ко
роткочасне існування й обмеженість своєї національної програми, зробила 
велику справу, вперше об’єднавши національні елементи України на доволі 
прогресивній платформі та пов’язавш и український рух із прогресивними 
й демократичними течіями великоросійського суспільства. Український рух, 
який підготував у своїй літературі питання про звільнення селян набагато 
раніше й глибше, ніж це було зроблено в літературі великоруській, у цей 
момент, коли звільнення селян стало злобою дня для всієї інтелігенції у Росії 
(наприкінці 1830-х й на початку 1860-х  років), опинився у перших рядах 
визвольного руху та в тісному з в ’язку з  ним. У зусиллях, спрямованих 
на просвіту народних мас, українська інтелігенція ішла також  попереду 
великоруської, напр., у розвитку недільних шкіл, у запровадженні народної 
мови у початковому навчанні, й знаходила цілковите співчуття і підтримку 
у тодішніх великоруських діячів народної просвіти. Петербурзький комітет 
грамотності клопотався 1862 р. про запровадження у народних школах 
України викладання українською мовою. У  його списку рекомендованих 
для народного читання книг за цей рік кількість українських книжок майже 
дорівнювала кількості великоруських (пізніше, у виданні списку 1867 р., 
коли напрям комітету змінився, українських книжок уже не було).
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Взагалі цей час вирізняється відрадною близькістю й солідарністю пред
ставників українського й великоруського прогресивного руху. В «Основі» 
брали участь і великоруські вчені та письменники; з  іншого боку, петербурзь
кий український гурток брав участь у заходах і маніфестаціях прогресивного 
характеру, ініційованих великоруськими письменниками. Так, напр., імена 
Ш евченка, Костомарова, Куліша, М арка Вовчка та ін. бачимо серед під
писів під протестом проти юдофобських вихваток певної частини друкованих 
видань у 1838 р. Ц е  було дуже цінне єднання, оскільки раніше українські 
народники нерідко тяжіли до реакційного великоруського слов’янофільства, 
зустрічаючи з боку «західників» іноді досить різке неприязне ставлення 
(як різка до непристойності вихватка Бєлінського на адресу Ш евченка). 
Тепер зав ’язуються міцні з в ’язки українства з  поступовими великоруськими 
течіями, що багато обіцяло і одній, і другій стороні. З  цього погляду пере
рва, вчинена цензурними утисками, які розсіяли петербурзький гурток, була 
особливо несприятлива для українського руху. Інтелігенція великоросійська, 
а з  нею і українська (у Росії), продовжувала жити вируючим життям; час 
висував одне за одним нові питання політичного й суспільного характеру. 
Український же національний рух, перерваний у своєму органічному р оз
витку майже десятирічним антрактом, коли отримав можливість виявити 
ознаки життя, змушений був почати з  того, на чому його представники 
зупинилися в період «О снови», себто історико-етнографічних інтересів 
та елементарних для цього нового часу, невиразних народницьких устрем
лінь. Внаслідок цього поступовій частині суспільства він видавався якимось 
анахронізмом і відтоді зробився для неї предметом поблажливого жалю — 
чи навіть певної неприязні.

Діяльність гуртка «Основи» було припинено 1863 р., коли на українофі
лів було кинуто підозру у з в ’язках з  польським рухом, і «польська інтрига» 
стала відтоді для певної частини друкованих органів у Росії звичним знаряд
дям боротьби проти українського руху. Ц их глашатаїв «польської інтриги» 
не бентежила та обставина, що саме з  польського боку нове українство 
зустрічалося із жорстокою ворожнечею. У  розпал українофільського руху 
на початку 1860-х  років польські поміщики Київської губернії засипали 
адміністрацію доносами на українофілів, звинувачуючи їх у прагненні по
валити існуючий лад, а галицькі поляки, вважаючи місцевий український 
рух інтригою австрійського уряду, старанно намагаються налаштувати цей 
останній проти представників українського руху, звинувачуючи їх в анар
хізмі й тяжінні до Росії.

Необізнаність урядових сфер надавала сприятливий ґрунт для проти- 
української агітації. Заборонялися такі цілком невинні українофільські
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органи, як «Чернігівський листок». Видання українських підручників 
зустріло неподоланні ускладнення. П очалися гоніння на недільні школи. 
Ц іла низка представників українського руху зазнала адміністративного з а 
слання та різних переслідувань. 1’ 353Друкування книжок українською мовою 
будь-якого змісту стало неможливим (заборонено друк будь-яких книжок 
українською мовою, крім белетристики) — занадто заповзятлива цензура 
перестала пропускати будь-що українською мовою.1,353

Врешті, українську літературу було піддано повній проскрипції. М іністр 
внутрішніх справ (В алуєв), посилаючись на думку «більшості малоросіян», 
котрі нібито «вельми переконливо доводять, що ніякої особливої малоросій
ської мови не було, нема й бути не може», започатковує новий курс урядової 
політики щодо українського руху. Підозрюю чи в українському русі вплив 
«політичних задумів Польщ і», а в поширенні письменності й просвіти серед 
народу лише слушний привід для політичної пропаганди, він у 1863 р. про
понує цензурному відомству дозволяти до друку українською мовою тільки 
белетристику, а книжок навчальних, популярно-наукового та релігійного 
змісту і взагалі призначених для народу не дозволяти аж  до зносин міні
стра з  іншими відомствами1. П роти такої огульної заборони рішуче повстав 
міністр народної просвіти (Головній), вважаючи недоречним проектований 
міністром внутрішніх справ похід проти української мови як такої. «С ущ 
ность сочинения, — писав він у своєму запереченні, — мысли, изложенные 
в оном, и вообще учение, которое оно распространяет, а отнюдь не язы к 
или наречие, на котором оно написано, составляют основание к запрещению 
или дозволению той или иной книги, и старанне литераторов обработать 
грамматически каждый язы к или наречие и для сего писать на нем и пе
чатать — весьма полезно в видах народного просвещения и заслуживает 
полного уважения»2. П роте розпорядження Валуєва залишилося чинним, 
було дуже енергійно підтримане з  боку духовного відомства, яке наклало 
у цей час своє veto на видання Святого Письма українською мовою, а занад
то запопадлива цензура перестала дозволяти до друку взагалі все написане 
українською мовою — навіть і белетристику.

Л ітературна праця була зупинена в Росії майже на ціле десятиліття. 
А ле розгорнуту енергію руху не можна було зупинити цими репресіями,

1 «Чтобы к печати дозволялись только такие произведения на этом (малороссий- 
ском) языке, которые принадлежат к области изящной литературы, пропуском же книг 
на малороссийском языке как духовного содержания, так учебных и вообще назначаемых 
для первоначальной) чтения народа, приостановиться». («Відношення» міністра у кн. 
М. Лемке «Эпоха цензурных реформ», стор. 302).

2 Там само, стор. 305.
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і в результаті ця перша проскрипція українського слова в Росії викликала 
перший відплив українських діячів з  Росії до Галичини.

Література: про початки літератури народною мовою згадана праця 
П . Ж итецького про «Енеїду» та вищевказані праці М . П етрова і В. П ерет- 
ця. Д ля літератури X IX  ст.: М . П етров, «О черки украинской литературы 
X IX  в.», 1883, та розгорнутий розгляд цієї книги М . Даш кевича у звіті про 
18-е присудження премії Уварова Петербурзькою академією; Огоновський, 
«И стория литературы русской», Л ьвів, II—IV , 1 8 8 6 —1894, і нові попу
лярні нариси Ів. Ф ранка: «Н арис українсько-руської літератури» (1910) 
та С .Є ф рем ова: «Історія українського письменства» (1911). Д ля 1840-х 
років: О л. Грушевський, « З  сорокових років» («Записки  тов. Ш евченка», 
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її, 423-425  у  Західній Україні, що входила до складу Австро-Угорщини, 
перші симптоми руху з  культурного й національного занепаду пов’язані 
із заходами, вжитими австрійським урядом для піднесення української 
(русинської) народності взагалі, а зокрема її духівництва. Частково за прин
ципами освіченого абсолютизму, якими керувалися тоді в урядових сферах, 
частково з  бажання протиставити польській шляхті, що природно тяжіла 
до Польщ і, австро-русинську національність, австрійський уряд намагався 
піднести цю останню. П ро  емансипаційні реформи щодо селянства я вже 
згадував; крім того, вжито було заходів з  організації народних шкіл — ниж 
чого й вищого типу, причому викладання мало провадитись «місцевою» 
мовою (Landes-V olk- und Nationalsschprache) — та з  піднесення освіти 
уніатського духівництва. Ц і останні турботи почалися з  Угорської Русі, 
де імператриця М арія-Терезія чимало зробила для мукачівської уніатської 
єпархії та місцевого уніатського духівництва (між  іншим, для його освіти 
було засновано особливий ліцей у М укачевому). У  1774 р., через два роки 
після приєднання Галичини, вона засновує у Відні духовну семінарію для 
уніатів Австрії (т. зв. Barbareum ). П о  десяти роках, за її сина, імператора 
И осифа, було засновано семінарію також  g  Л ьвові, а засновуючи 1784 р. 
Л ьвівський університет, уряд імператора И осифа започаткував кілька ка
федр русинських і при університеті ліцей спеціально, щоб готувати русинську 
молодь до університетських курсів. Релігійний фонд, що складався з  майна 
скасовуваних монастирів, мав слугувати для поліпшення становища та під
несення сільського духівництва.

Та добрі наміри уряду стосовно русинів, не кажучи вже про те. що зд ій
снювалися не завж ди вдало, проіснували недовго. Вони невдовзі заглухли 
серед загальної реакції, яка почалася в Австрії після смерті И осифа (1790 ). 
П ольська шляхта встигла здобути вплив на галицьку адміністрацію, а щоб 
завадити відродженню місцевої української народності, почала вже у 90 -х  
роках X V III  ст. лякати уряд примарою російської ірриденти, силкуючись 
переконати його, що русинська мова — говірка великоруської, що русини- 
уніати тяжію ть до православ’я і т. ін. — пісенька, яка з  неослабним успіхом 
співається й досі. П ро  те, як паралізовано було всіма цими причинами 
звільнення селянства від поміщицького режиму, я вже згадував; подібним 
чином загальмувалася й організація шкільної справи. Ш ляхта тут відігравала 
також  помітну роль; під її впливом упроваджується польська мова замість 
русинської у народних школах — спершу вищих типів, а згодом (1816)
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і в сільських початкових училищах. З  огляду на клопотання митрополита 
зроблено було лише ту поступку, що дозволено сільським громадам, якщо 
забажаю ть, заводити собі паралельні школи з русинською мовою, причому, 
однак, духівництву надавалася порада не впливати на населення в цьому 
розумінні, щоб не завдавати йому зайвих витрат, і т. д.

Була, втім, провина і самої русинської інтелігенції — вона була послаб
лена надто довгою летаргією і не вміла скористатися і тим дечим, що робив 
чи готовий був зробити для неї уряд. Н ародна мова — «проста й поспо
лита» — видавалася їй надто низькою, й вона не скористалась можливістю 
її застосування й розвитку, що відкривалася. П рофесори новозаснованих 
кафедр і ліцеїв намагалися читати й писати якомога більш високим стилем, 
мертвотним макаронічним «язичієм», яке саме по собі сковувало будь-який 
просвітницький рух. Н евдовзі (1 8 0 8 )  русинські кафедри Л ьвівського 
університету було й зовсім закрито — за бажанням самого русинського 
духівництва, з  огляду на те, що уряд дивився на вихованців ruthenici studii 
[русинських (українських) студій] як на менш освічених порівняно зі слу
хачами лекцій латиною і давав їм потім менше утримання.

Кінець кінцем, певне поліпшення лишилося тільки у становищі селян і в 
піднесенні освіти духівництва, яке проходить тепер через університет, хоч 
би яким він був, і з  якого виростає поступово нова галицька інтелігенція. 
Зростає  ця інтелігенція дуже повільно; вигравши в освітньому, культурно
му цензі, вона багато програла у своїх взаєминах з  народністю: маса про
столюду здавалася надто грубою для «культурних» смаків новоспечених 
«освічених» русинських кіл, і, не будучи досить культурними для того, аби 
культивувати свою народність, вони йшли за поляками як елементом більш 
культурним. П ольська мова панувала серед цієї нової «інтелігенції». Були 
такі священики, котрі не вміли читати слов’янське письмо.

Та все ж  певне зростання безсумнівно існувало, певна ферментація 
була відчутна. П евний культурний і літературний рух помічаємо насам
перед в Угорській Русі, яка раніше була піддана впливу австрійського 
уряду. Н авколо тодішнього мукачівського єпископа А ндрія Бачинського 
(1 7 7 2 —1 8 0 9 ), організатора мукачівського ліцею та засновника значної 
бібліотеки, групується невеликий гурток діячів на ниві народної просвіти 
й культури. Угорська Русь дає перших професорів-русинів Львівському 
університетові та людей, помітних в інших царинах. Національний характер 
у цьому невеликому русі відчутний, хоча ясністю ця національна свідомість

• II 423-425не вирізняється. ’
У Галичині наявність певного культурного й національного зростан

ня, створеного піднесенням її єдиної тодішньої інтелігенції — уніатського



3 7 8  НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

духівництва, цілком виразно відчувається у перші десятиліття X I X  ст. 
П итання про викладову мову в народних школах, в яких польська шляхта 
хотіла замінити українську мову польською, суттєво зачепивши національні 
інтереси русинів, послужило приводом до перших цілком визначених висту
пів з  їхнього боку на захист своїх національних прав. У  1816 р. митрополит 
Левицький з  ініціативи каноніка М огильницького, найвидатнішого з  пред
ставників наростаючого культурно-національного руху, звернувся до уряду 
з  клопотанням про запровадження викладання русинською мовою в усіх 
народних школах. Коли ж  комісія зі шкільного питання ухвалила вже відоме 
нам рішення про запровадження у народних школах викладання польською 
мовою, митрополит вніс протест проти цього. Трохи пізніше (1822 ) М о- 
гильницький запропонував меморіал на захист повноправності й важливості 
русинської (української) мови; висловлені тут думки були згодом розвинуті 
ним у трактаті «В’ѣдом’ѣсть о руском язы ц ^»1, виданому 1829 р. у польській 
версії, на адресу польської шляхти, під назвою «Rozprawa о języku ruskim». 
Ц е  був перший науковий трактат на захист української мови і тому пере
друковувався багато разів в Австрії та Росії — усе в тому ж  скороченому 
вигляді2. З  ініціативи того ж  М огильницького у Перемишлі 1816 р. було 
засновано перше русинське товариство для поширення просвіти серед народу 
народною мовою; втім, незважаючи на свій дуже скромний клерикальний 
характер, це товариство зустріло надзвичайно потужну протидію з  боку 
польського духівництва та василіан і одразу ж  заглухло.

Н абагато успішнішою була праця з  організації русинських приватних 
(церковних) шкіл, якими доводилось винагороджувати населення за втрату 
офіційної народної школи, що отримала польський характер після відо
мого нам рішення шкільної комісії. Стараннями духівництва, душею яких 
був той же М огильницький, за  короткий час створено було дуже значну 
мережу початкових (парафіяльних) і нижчих (т. зв. тривіальних) шкіл: 
напр., у 1833 р. у Перемишльській єпархії налічувалося 383 парафіяльних 
(«парохіяльних») шкіл та 24  «тривіальні». Д ля підготовки вчителів було 
організовано свого роду вчительську семінарію у Перемишлі. Д ля потреб 
цієї нової школи укладались підручники; виявилась потреба у граматиці 
мови, яка мала слугувати і мовою викладання, і предметом літературного 
опрацювання, і ця обставина висувала питання про стосунок літературної 
й викладової мови до народної стихії. У  1820-ті роки це питання ще не має 
пізнішої гостроти й принциповості. А втори перших відомих нам граматик 
схиляються до народної стихії, хоч і вважають за  потрібне «очищати від

1 ^  треба читати у цьому «етимологічному» правописі як «і».
2 Повний текст видано недавно — «Українсько-руський архів», т. V , 1910.
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грубих помилок простонародної мови», наближаючи її до старої книжної 
та церковнослов’янської мови. Н а  такій точці зору стоїть М огильницький 
у своїй нещодавно віднайденій «Граматиці язика словено-руського», укла
деній у 1829-х  роках, яка залишилась невиданою, та інший перемиський 
канонік Лаврівський, що також готував граматику (відому лише в руко
писних фрагментах).

Принциповим і пекучим питання стає у 1830-х роках, коли народна мова 
здобуває нових переконаних і гарячих прихильників. Тут давався взнаки 
вже безпосередній вплив і слов’янського відродження, один з  відомих д і
ячів якого Б . Копитар спеціально цікавився українською народністю й по
силено радив галицьким русинам розвивати книжну мову на чистій основі 
народної. Щ е  більше впливали, звісно, перші спроби літературної обробки 
народної мови у Східній Україні. Починається полеміка між оборонцями 
церковної книжної мови та народного мовлення. А втор першої друкованої 
західноукраїнської граматики М их. Лучкай, з  угорської України, та автор 
першої галицької граматики Й осип Левицький, які схилялись у бік книжної 
мови (а перший і в бік літературної великоруської), викликають протест 
у галицького граматика Йосипа Лозинського, що досить рішуче став (не 
без безпосереднього впливу Копитара) на бік народної мови (1833—1834). 
Щ е  рішучішу позицію займає в цьому сенсі гурток молодих богословів, який 
утворився у Львівській семінарії у 1830-х роках і під впливом вищевказаних 
чинників, а також тодішньої революційної польської пропаганди в Галичині, 
засвоїв народницькі та взагалі прогресивні погляди. Н а  чолі його стояла 
т. зв. «Руська трійця»1, від якої ведеться зазвичай національне відродження 
галицьких русинів: М аркіян Ш ашкевич, Яків Головацький та Іван Вагілевич, 
що на початку 1830-х слухали філософію та богослов’я у Львові. П ід  впливом 
перших літературних творів та досліджень народовивчення у Східній Україні 
цей гурток також займається вивченням історії і словесності українського 
народу, збирає етнографічний матеріал і випробовує свої сили на народній 
мові, яку прагне провести у церковну проповідь і практику. Ш аш кевич потім 
набув значення першого народного поета Галичини, Головацькому випало 
на долю стати першим патентованим ученим-українознавцем — професором 
української мови і літератури на новозаснованій кафедрі Львівського універ
ситету; Вагілевич, жвавий, імпульсивний, займався потроху всім — історією, 
словесністю, археологією, етнографією.

А ле їхні починання були зустрінуті в офіційних колах дуже несприят
ливо: настрій тут з  1780-х років змінився радикально. М ісцева австрійська

1 Я нагадаю ще раз, що в Галичині втрималась і досі традиція руського імені, і тут 
звуть «руськими» мову і плем’я українські.
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адміністрація презирливо поставилась до симптомів нового українського 
руху; маючи досить клопотів з  польським національним рухом, вона по
боювалась нових утруднень через пожвавлення русинського суспільства, 
проявів з  його боку будь-яких волелюбних прагнень і в результаті — на
ціональних конфліктів. Той самий Копитар, про якого ми щойно говорили 
як про прихильника національного відродж ення галицьких українців, 
як ревний австріяк, подав австрійському урядові думку убезпечити австрій
ських українців від небажаних впливів російської України, і наслідком його 
звернень була заборона ввезення до Австрії книжок церковного і світського 
друку, що сталося у 1822 р. Перш ий альманах «Зоря» , укладений гуртком 
Ш аш кевича, потрапивши до рук Копитара як цензора, був надісланий ним, 
для більшої надійності, на відгук до митрополита і, кінець кінцем, заборо
нений (1834 ). Свій новий альманах — «Русалка Дністрова», укладений 
з  народних пісень і власних творів ще обережніше, ніж «Зоря» , гурток 
Ш аш кевича, аби уникнути австрійської цензури, видав у Пеш ті, та коли 
книжку прислали до Л ьвова, весь її наклад конфіскувала цензура, і лише 
у 1848 р. домоглися її видачі. Спеціальна цензура, заведена для місцевих 
українських видань і доручена одному з  найбільш реакційно налаштованих 
представників уніатського духівництва Бен. Левицькому, з  величезною 
підозріливістю ставилась до всього, що виходило за рамки традиції. Гра
матику Л озинського було заборонено, тому що цензура помітила в ній 
реформаційні тенденції в царині мови, які порушували «основну рису ру
синського характеру — консервативність»! Ц ілком невинні речі — книжки 
церковного змісту, оди на честь царствуючого дому конфісковувались тому, 
що були написані недостатньо архаїчною церковною мовою чи надруковані 
не церковним, а гражданським шрифтом. Суворо лояльні історичні твори 
віддавалися про всяк випадок на перегляд полякам, «щоб запобігти тертям 
між обома сторонами». Н е  дивно після цього, що гурток Ш аш кевича було 
піддано всіляким гонінням. Сам Ш аш кевич — талановитий письменник, 
перший національний поет Галицької Русі — помер від поневірянь через 
кілька років, голодуючи. Вагілевич також не витримав цих переслідувань 
і загинув. Усе затихло.

Рух  було придушено. А ле національна ідея не вмерла, тим більше, 
що серед цих гонінь на галицьких народників міцніла й виходила на широку 
дорогу народна українська література у Східній Україні, слугуючи постійним 
стимулом галицькому народництву. Гробова мовчанка реакції, яка поховала 
перші зачатки галицького відродження, була порушена бурею 1848 р. А ле 
Галицька Україна була надто придушена, надто закостеніла, аби взяти участь 
у визвольному русі. Д о  того ж  революційний рух у Галичині представляли
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поляки, їхньою метою було відновлення Польщ і в історичних межах, чому 
русини, звісно, не могли співчувати. Уряд шукав у них опертя проти поля
ків, і вони відгукнулися на цей заклик із повною готовністю. Н е без участі 
тодішнього австрійського намісника Стадіона (про якого довго потім поляки 
говорили, що він «винайшов» русинів у Галичині) почалася їхня організа
ція: засновано політичний клуб «Головна Р ада» , почала виходити газета 
« З оря  галицька». Почасти внаслідок такої підтримки уряду, почасти через 
опозицію полякам, русинський рух 1848 р. набув характеру надзвичайно 
консервативного й лояльного — австрійського. Ц ей  його напрям знаходив 
своє виправдання у благих намірах австрійського уряду, що висловлював 
твердий намір запровадити українську (русинську) мову у середній та вищій 
школі Східної Галичини, відокремити її в адміністративному відношенні від 
польських областей (Західної Галичини), з  якими вона виявилася цілком ви
падковим чином пов’язаною. В цьому розумінні і вживалося деяких заходів 
(пізніше, 1830 р., навіть було видано закон, що розмежовував Галичину 
на три національні території, дві однорідні за національним складом і тре
тю — змішану). Велике враження справили скасування у тому ж  1848 р. 
панщини й кріпосної залежності та заклик українського населення до ор
ганізації своєї національної гвардії на противагу організаціям польським.

Н е  без впливу таких офіційних течій українське суспільство Гали
чини взяло досить виразну національну ноту. Згад ан а  «Головна Рада» 
та скликаний восени того ж  року «Собор руських вчених» висунули цілу 
низку вельми раціональних вимог і резолюцій, які багато в чому наперед 
визначали пізнішу програму галицького відродження. Такою, напр., була 
згадана вимога, щоб Галичина була поділена на дві національні території; 
щоб у школах було запроваджено русинську мову; щоби було організова
но просвітницьку установу на зразок чеської «М атиці»; щоб установлено 
було однакові граматику й правопис для руської (себто української) мови 
й її було чітко відмежовано від польської та великоруської, — собор, як і 
загалом увесь цей рух, прагнув до відмежування української народності 
і від польської, і від великоруської. Але, кінець кінцем, офіціозний характер 
руху ще більше сприяв тому, що на чолі українського руху стали елементи 
вкрай консервативні, реакційні, які дуже швидко пригнітили все свіже, котре 
відроджувалося у новому русі, коли уряд припинив підтримувати своїми 
впливами суто народні, національні елементи цього руху.

Австрійський уряд після придушення революційного руху, переставши 
потребувати русинів, взагалі перестав ними цікавитись та надавати їм свою 
підтримку, і русинський рух, що всі свої надії покладав на цю підтримку, 
занепадає й глухне. Клерикально-консервативні елементи, які відігравали
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роль вождів і представників русинського народу, його єдина тоді інтеліген
ція, що на 9 /1 0  складалася зі священиків і дивилася на митрополита з  його 
соборним капітулом як на вождів народу, відчули себе безсилими й безпо
радними без урядової підтримки. Вони залишились пасивними глядачами 
важливих змін, що відбувались у внутрішніх відносинах Галичини серед 
затишшя реакції, яка запанувала в усій А встрії після бур 1848 р. Н а  їхніх 
очах знову випливали нагору реакційні, клерикально-шляхетські польські 
елементи і, здобувши довіру центрального уряду, отримували край у своє 
повне, безроздільне й безконтрольне управління. Уряд з  головою видавав 
польській шляхті своїх вірних слуг, «східних тірольців», як називали русинів 
за виявлену у 1848 р. вірність Австрії.

П осада намісника Галичини починає заміщуватись за рекомендацією 
польських аристократів. Уся адміністрація переходить до рук шляхти. 
П ольська мова стає мовою діловодства та зносин, запроваджується в гім
назіях та університеті для всіх предметів. Русини побачили себе у владі 
своїх одвічних ворогів, які пішли на службу уряду за ціну безконтрольного 
панування в Галичині й розпочали систематичну працю (praca organiczna) 
над придушенням русинського народу, що насмілився показати їм роги 
у 1848 р., — над перетворенням його на аморфний будівельний матеріал 
майбутньої відновленої Польщ і.

Русини небагато виграли й від запровадження конституції, представ
ницького правління та самоврядування провінцій, розпочатого жовтневим 
патентом 1860-го й закінченого австро-угорською угодою 1867 р. З а  пред
ставницького способу правління польська шляхта, захопивши до своїх 
рук представництво Галичини, мала змогу надавати уряду цінні послуги 
в загальноімперських справах й за  те могла розраховувати з  його боку 
на ще більшу підтримку у своїх планах утвердження польського панування 
в Галичині. М аючи у своїх руках управління краєм, отримавши переважну 
більшість у новозаснованому галицькому сеймі, польська шляхта відгоро
джує Галичину непроникним муром від будь-яких втручань центрального 
уряду і парламенту та, не рахуючись ні з  законами, ні із конституцією, яку 
на галицькому ґрунті вона зводить до чистої пародії, прагне до того, аби 
перетворити русинів на покірних підданих польського панування.

Русинська інтелігенція тривалий час обмежувалася зітханнями й глу
хими скаргами на це польське переважання, яке посилювалося. 1850-ті 
роки, коли починається ця перебудова галицьких відносин, були глухим 
і темним періодом у житті русинського суспільства. Зачатки  народництва 
були надзвичайно слабкі. П орівняно сміливі вимоги й погляди 1848 р. 
забулися. У  літературі й публіцистиці, надзвичайно жалюгідних і бідних,
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знову виникли суперечки між прихильниками зближення з  народом і його 
мовою та прибічниками «книжної» мови й «вищої» культури, взірцем якої 
була то давньоруська книжність, то великоруська — переважно X V III  ст. 
Самі ці суперечки велися так мляво і з  таким слабким культурним апаратом, 
що зовсім не просували питання, яке оберталось у зачарованому колі. П и 
тання про очищення уніатського обряду насправді займало уми русинських 
інтелігентів-священиків набагато сильніше, ніж ці принципові питання. Х оч 
трохи активна політика їх лякала, бо русини боялися посилити шанси по
ляків, розгнівавши центральний уряд, який в їхніх очах усе ще залишався 
єдиним якорем порятунку.

Нареш ті т. зв. «алфавітна війна», що розгорілася 1839 р. з  приводу 
пропозиції намісника Галичини графа Ґолуховського — ввести латинський 
алфавіт у русинське письменство, — вивела Галицьку Русь із заціпеніння. 
Запровадж ення латинського «абецадла» здавалося заупокійним дзвоном 
по русинській душі. З  великою одностайністю, забувши свої чвари, русини 
виступили проти цього проекту і встигли знищити його: зустрівшись із р і
шучим протестом, уряд не наполягав на цьому нововведенні.

Ц ей  епізод виразніше поставив перед очима русинської інтелігенції 
небезпеку, що загрож увала їй від відроджуваної П ольщ і. Бездіяльність 
загрож увала загибеллю , треба було ш укати виходу. Д о  активної б о 
ротьби, до організації українського народу проти польського панування 
ці священики й чиновники були органічно нездатні. Вони потребували 
зовнішнього опертя. Зневіривш ися в австрійському уряді, вони дедалі 
активніше починають покладати свої сподівання на одвічну суперницю 
П ольщ і — Росію .

Ц ей поворот готувався поступово. Прибічники вищої культури та «са
лонної мови», через брак такої на місці, вже давно почали звертатися 
до великоруського книжного мовлення і своє «язичіє» уподібнювати цьому 
останньому. Ц е тяжіння було підтримане зносинами з  деякими російськими 
панславістами, особливо Погодіним. З а  суто літературним тяжінням пішло 
й політичне. Російське втручання в угорську кампанію надовго залишило 
імпозантне враження у Галичині, через яку проходили російські війська. 
Вони нагадували про існування у могутній сусідній державі «руської віри» 
і «руської мови» (сумароковського типу), досить близької до книжних 
вправ галичан. Зітхаю чи під гнітом польської шляхти, галицькі «патріоти» 
з  задоволенням зупиняли свої мрії на російському царстві, що так різко 
й безпощадно придушувало в себе прагнення поляків до відновлення істо
ричної Польщ і. М иколаївська Росія малювалася замріяним галичанам — 
священикам і чиновникам — в ідеальних рисах. Розгром  Австрії під С ад о
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вою збуджував надії на втручання російського уряду в австрійські справи. 
Очікували нагального руйнування Австрії, і російська окупація Галичини 
видавалася зовсім близькою.

З а  таких обставин представники «москвофільської» течії (як її було 
названо) у львівській газеті «Слово» 27 липня 1866 р., під враженням 
Кеніґгреця, виступили з  новим credo, яке потім розробили у подробицях. 
Галицькі русини, промовляло воно, — один народ із великоросами; немає 
ніяких русинів, є лише один «руський» народ, від Карпат до Камчатки. 
Українська мова — наріччя російської мови, що відрізняється лише вимовою, 
і «за одну годину» галичанин може навчитися говорити по-великоруському; 
під таким заголовком вийшов тоді й посібник: «В один час выучиться 
малорусину по-великорусски». З  огляду на це працювати над створенням 
народної української літератури — марна справа: є готова великоруська 
література, яку треба лише засвоїти.

У цьому напрямку пішла більшість галицького суспільства, в тому числі 
й люди, які ще так недавно (на Соборі 1848 р. і в тогочасних виданнях) 
обороняли самобутність і окремішність української мови, необхідність 
національного розвитку русинів на народній основі й підтримки тісних 
з в ’язків з  Україною. Н а  чолі їх опинився один із представників «трійці» 
Я к ів  Головацький, що зайняв нововідкриту каф едру української мови 
й літератури у Л ьвівському університеті (1 8 4 9 ) і звеличив тоді українську 
мову гучною фразою, яка здобула значну популярність1. Тепер і його, як і 
багатьох інших, підхопила москвофільська хвиля. Д о  консервативних, 
бюрократичних симпатій цієї священицької та чиновницької «інтелігенції» 
якнайкращ е підходила дореформена Росія  (прогресивна Росія  1860 -х  
та наступних років була і залишилась їм невідомою й чужою ), а суспільній 
інерції та лінощам думки цих закоснілих, реакційних елементів надзвичайно 
сприяла москвофільська постановка русинського питання. «Патріотам» 
цього калібру вона надзвичайно полегшувала становище: безсумнівно, легше 
було визнати становище Галичини безвихідним і покладати сподівання на її 
окупацію Росією , ніж працювати над організацією народних сил, розвит
ком просвіти та економічного добробуту народу й ризикувати особистим 
добробутом, вступаючи в боротьбу за народні інтереси з  поляками та уря

1 «Бандтке называет его прекраснейшим из славянских, Мицкевич — из русских 
языков, Бодянский превозносит его поэтичность и музыкальность и ставит наравне 
с греческим и итальянским, Коубек и Мацеевский считают его лучшим чешского, Ра- 
ковецкий сожалеет, что он не сделался господствующим во всей России, а знаменитый 
великорусский писатель Даль-Луганский признает ему первенство перед великорусским 
народным и книжным языком» («Розправа о языц'к южнорусским», 1850).
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дом. Російський мандрівник, відвідавши у 1860-х  роках Л ьвів, розповідає 
про галицьких патріотів, яких він зустрів на Зам ковій  горі: вони пояснили 
йому, що на своїх прогулянках видивляються, чи не наближаються визво
лителі — російські війська!.. В очікуванні цієї блаженної хвилини вважалося 
достатнім прилучитися до загальноруської культури, присвятивши «одну 
годину», не більше, вивченню великоруської мови1, і спочивати під захистом 
польсько-австрійського режиму та влаштовувати під його покровом своє 
власне благополуччя.

Та поряд із цією клерикально-бю рократичною  більшістю виступає 
меншість — особливо з  тодішньої молоді. Останній український рух у Росії, 
що пожвавився якраз тоді, з  кінця 1850-х років, був симпатичніший за офі
ційну Росію, а народна українська література з  її демократичним та народ
ницьким напрямками й романтичними мріями про козаччину — ближча й зро- 
зуміліша і мовою, і змістом за великоруську літературу «времен очаковских 
и покоренья Крыма», з  якою носилися москвофіли (інакше «староруси» або 
«тверді» русини). Ц я  молодь вважала більш гідним працювати над поліп
шенням становища своєї пригнобленої народності, ніж бажати розчинитись 
у «русском море», і віддавала перевагу обробці народної мови — «мови 
пастухів і свинопасів», як її презирливо називали прибічники «салонної» 
мови, ніж тому, аби «штокать» і «какать» зі своїми «твердими» земляками, 
які вивчили великоруську мову «за одну годину». Серед цієї молоді значно 
поширюється ідеалізація козаччини (студенти й гімназисти навіть одягалися 
«по-козацьки»). Україна для неї є священною землею, «Кобзар» Ш евчен
ка — євангелієм. Представники цього напрямку намагаються наблизитись 
до мови українських письменників як до зразкової обробки народної мови 
і у своїй літературній діяльності долучаються до українського літературного 
руху, отримавши й назву «українців» або «народовців».

У 1862 р. виходить перший літературний орган цього напрямку — 
«Вечорниці», літературний тижневик, значною мірою заповнений пере- 
друками творів українських поетів і прозаїків. А ле цей гурток народовців 
був ще надто слабкий; «Вечорниці» не проіснували й року, а часописи, 
засновані їм навзамін («М ета» , «Н ива», «Русалка», 1863—1 8 6 6 ), були 
ще недовговічніші. Т ільки з  1867 р. налагоджується журнал «П равда» 
й видається потім до 1880 р. Оскільки в Росії українські періодичні видання 
не могли виходити зовсім, то «П равда» до деякої міри слугувала органом

1 Це вивчення обмежувалося зазвичай засвоєнням кількох слів, вживаних де попало, 
коли «навчений» хотів похизуватися своєю освітою. Внаслідок цього великоруська мова 
«твердих» галичан зробилася притчею во язицех. Лише найостаннішим часом москво
фільська молодь трохи краще засвоює великоруську мову.
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усеукраїнським, наскільки це було можливо за цензурних утисків, що не 
допускали її, як і інші галицькі українофільські видання, до Росії.

Ц е  був саме час, коли поборники національного розвитку української 
народності в Росії, зустрівшись із категоричними заборонами уряду, при
ходять поступово до усвідомлення необхідності перенести свою діяльність 
до Галичини, утворивши з неї своєрідний духовний український П ’ємонт, — 
притулок, де б українство могло рухатись і розвиватись, не зазнаючи перерв 
та руйнувань, які спостигали його в Росії. Тимчасом як урядові та офіційні 
кола Росії підтримували москвофільські видання й організації Галичини1, 
прихильники українського відродження в Росії приходять на допомогу 
слабким паросткам галицького народовства, що повільно розвивалися. 
Матеріальною та моральною підтримкою, особистим впливом, листуванням, 
творами, співробітництвом у галицьких виданнях вони сприяють розвиткові 
національного руху у Галичині й створюють ґрунт, на якому він міг зд ій
снювати свою національну програму у культурній, соціальній, політичній 
сфері. П евна річ, цей розвиток українства у Галичині, плоди якого зазвичай 
залишалися цілковито недоступними для більш широких кіл у Росії, зовсім 
не винагороджував за позбавлення можливості працювати в цьому напрямку 
у себе вдома, безпосередньо для українського населення Росії, — та все 
ж  давав змогу руху, поступу. Тому найбільш дієві та енергійні прибічники 
українського руху переносять свою діяльність до Галичини, особливо у пе
ріоди найрізкіших і найповніших заборон українського слова в Росії.

Вже після першої заборони української літератури в Росії (1863 р .) 
багато українських письменників увіходять у зносини з  народовськими 
гуртками Галичини, беруть участь у їхніх виданнях, надають їм моральну 
й матеріальну підтримку, особливо на перших порах, коли народовство 
спиралося на невеликі гуртки, переважно молоді. І в боротьбі, яку повела 
ця молодь з  консервативною більшістю, з  усім, що тоді репрезентувало 
собою громадську думку Галичини, для неї надзвичайно важливо було 
відчувати, так би мовити, у своїх лавах представників зарубіжної, великої 
«соборної» України, яка уявлялася крізь серпанок романтичної ідеалізації 
царством української слави, безмежної — лише тимчасово приспаної сили 
й могутності. Безпосередня участь представників українського руху, таких, 
як Куліш, М арко Вовчок та ін., надавала дорогоцінного освячення цим 
першим і несміливим крокам піонерів галицького руху. Галичина, що колись

1 Так, напр., особлива нарада з питання про українство 1875 р., виробляючи забо
ронні заходи проти українського руху в Росії, водночас визнала за необхідне субсидувати 
«Слово» — головний орган галицьких москвофілів — для протидії розвиткові українства 
в Галичині.
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своїми культурними силами створювала київський національний рух початку 
X V II  ст., мала можливість тепер з  допомогою українських сил відродженої 
України зміцнити свою національну позицію та перейти до ширшої націо
нальної діяльності.

О собливо діяльну участь у галицьких виданнях цього першого періоду, 
1860-х  і початку 1870-х років, брав П . Куліш і користувався великим впли
вом та авторитетом. Н а  ньому спочила слава українського відродження, 
гуртка кирило-мефодіївців, Ш евченка й «Основи», представником якої він 
був. Й ого різнобічні таланти й знання робили його надзвичайно цінним дви
гуном започаткованого літературного руху, хоча його політичні ідеї цієї епохи 
Галичині не підходили. Куліша цікавили національні відносини України, так 
би мовити, ліквідація національних спорів із П ольщ ею  та М осквою , й він 
робив спроби влаштувати союз українства з  правлячою польською партією 
Галичини. Ц і спроби, як можна було передбачити, закінчилися цілковитою 
невдачею: українське відродження і польська шляхта, вірна ідеї «історичної 
П ольщ і», — це були елементи непоєднувані, і Куліш сам, кінець кінцем, 
у цьому переконався; та незалежно від цього його діяльність мала велике 
значення в історії галицького відродження 1 8 6 0 —1870-х років. Крім нього 
старанно працюють у галицьких виданнях інші письменники з  російської 
України, як Кониський, Н ечуй-Л евицький та ін. З а  слабкості культурних 
сил галицького народовства ця підтримка відродженої галицької літератури 
була надзвичайно цінна. Значною  мірою їй було зобов’язано своїм зрос
танням галицьке «народовство».

Вирісши з незначних гуртків молоді 1860-х  років, у 1870-ті роки воно 
стає вже значною силою. Ц е  — меншість порівняно з  представниками 
«твердого», або москвофільського, напрямку, але меншість сильна, життєва, 
що приваблювала до себе все те, що було більш живим у суспільстві. Тоді 
як партія «твердих» закостеніла й почала розкладатись у своєму реакціонер- 
стві й відчуженні від народу, народовство міцніло й розросталося. Почавши 
з  діяльності літературної (ж урнал «П равда», товариство «П росвіта» для 
видання книжок для народу з  1868 р., Наукове товариство імені Ш евченка, 
засноване на капітал, зібраний українцями в Росії), воно згодом починає 
брати участь і в політичному житті краю. З  культурних центрів Галичини 
переходить воно до провінції, поступово завойовує міщанське та селянське 
населення, долучає до спільного національного життя Буковину (не встигає 
тільки досягнути того ж  у найбільш закостенілій, захопленій москвофіль
ством і мадяризацією угорській Україні).

її, 437-441  О днак одночасно зі своїм зовнішнім зростанням воно набуває 
«рутенського», як його називають, клерикально-бюрократичного забарвлен
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ня, хоча й не такого глибокого, як у «твердих». Політичний союз народовців 
з  партією «твердих», укладений для боротьби з поляками у 1880-х  рр., 
також  не минув без певного несприятливого впливу на прогресивність на- 
родовства.

У  боротьбі з  цим галицьким «рутенством» і полягає заслуга Драгома- 
нова, який входить з  1876 р. у зносини зі львівською молоддю і пізніше 
засновує у Ж еневі журнал «Громаду» для пропаганди поступових ідей 
у галицьких та українських колах. Д о  Росії його видання, через зовнішні 
умови, проникали менше, але в Галичині публіцистична діяльність його 
та його союзників, які знайшлися серед галицької молоді (особливо О стапа 
Терлецького та Івана Ф ран ка), мала великий вплив.

Близько 1890 р. вожді народовців розірвали свій союз з  москвофілами 
й увійшли до спілки з  урядом, приваблені обіцянкою суттєвих національних 
поступок. Ц ей  опортунізм був дуже неспівчутливо сприйнятий галицьким 
суспільством, оскільки на ділі це виявилося союзом із польською шляхтою, 
що репрезентувала уряд для Галичини. Гурток Драгоманова, який незадов
го до того відокремився від народовців та організувався в окрему партію 
т. зв. радикалів, знайшов живе співчуття своєю критикою народовського 
опортунізму (т. зв. нової ери), і це дуже посприяло успіхам нової партії. 
Я к  партія, втім, вона не процвіла, але мала неабияке значення як стимул про
гресивності для народовців, ліве крило яких вона представляла. Упродовж 
1890-х  рр. народовці посунулися так сильно вліво, що наприкінці 1900 р. 
могло відбутися їхнє злиття з  радикалами: народовська партія прийняла 
всі головні пункти радикальної програми — соціального та прогресивного 
характеру. Х оча не можна сказати, щоб ці принципи глибоко проникли 
в масу народовської партії — котра після цієї своєї реформи приймає офі
ційну назву «національно-демократичної», але саме офіційне прийняття 
цих принципів до її програми було цікавим симптомом. Радикальна партія 
після цього існує тільки на ім’я; її місце на лівому крилі займає соціально- 
демократична партія, що має значну популярність серед молоді, але загалом 
поки що також не досягає великих успіхів, бо ж  масу народу становлять 
дрібні власники-селяни, а міський пролетаріат є дуже денаціоналізованим.

Ц я  еволюція українських націоналістів Галичини у 1890-х  рр. мала зн а
чення не лише місцеве, а й ширше — для українського відродження взагалі, 
тому що в останнє десятиріччя X IX  ст. Галичина стала центром українського 
руху для всіх українських земель і задавала тон українському відродж ен
ню. Тяжіння українських письменників до Галичини, яке почалося вж е з 
1860 -х  рр., дедалі посилюється в міру того, як національний рух у Гали
чині міцнів і з  наївного козакофільства переходив до вирішення проблем
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культурного, соціального й політичного розвитку народу. У  1878 р. гурток 
українофілів у Росії збирає невеликий (близько 9 тис. гульденів) капітал 
для заснування в Галичині постійної установи для сприяння розвиткові 
української літератури; на ці кошти було засновано невелику друкарню  
і цим покладено початок «Товариству імені Ш евченка»  — установі, 
якій — хоча й значно пізніше — справді судилося стати першорядним 
осередком українського відродження і перевершити найсміливіші споді
вання засновників. Н а  перших порах, внаслідок незначних розмірів свого 
основного капіталу та слабкості культурних сил Галичини, ця установа 
лише животіла. Інтенсивне зростання її починається у 9 0 -т і роки, коли 
в Н Т Ш  починає організовуватись наукова праця й закладаю ться міцні 
підвалини української науки.

О скільки в Росії наукова література українською мовою була цілковито 
заборонена, то до організованої в Товаристві Ш евченка наукової праці д о 
лучилися і вчені з  Росії, що писали українською, і воно отримало значення 
представника української науки загалом. Щ е  раніше українці з  Росії д о 
лучилися до літературних видань Товариства Ш евченка. З  1883 р. Това
риство взяло на себе видання літературного тижневика «Зоря» . Д о  1894 р. 
це видання допускалося в Росію  і в 9 0 -х  роках отримало досить широке 
розповсю дж ення. Заснований Товариством Ш евченка 1898  р. замість 
«Зорі»  літературно-науковий часопис, за  типом європейських revue — 
«Літературно-науковий вістник», що допускався упродовж трьох років 
до Росії досить вільно, мав для російської України ще більше значення 
в тому ж  розумінні: «Зоря»  і «Літературно-науковий вістник» пожвавили 
літературну діяльність серед українців у Росії, піднесли її рівень, розш и
рили кругозір, взагалі надали сильного поштовху українству. Н авіть суто 
політичне, партійне життя Галичини викликало жваву реакцію українців 
у Росії; галицькі видання радикальної партії 9 0 -х  років виходили на кошти, 
що надходили з  Росії, і галицька політика викликала жвавий інтерес тут, 
серед того затишшя, на яке було приречено українство в Росії.

1' 366 Відзначу, що тяжіння до галицького національного життя, зрештою, 
викликало явні побоювання в адміністративних колах Росії: запроваджено 
нові заборони ввезення галицьких видань у Росію  (зокрема, заборонено 
і «Літературно-науковий вістник»), натомість дещо послаблено цензуру 
для українських видань у самій Росії. Ц ей останній шлях для послаблення 
тяжіння до Галичини безумовно правильний. 0,261 Н адавш и для української 
літератури в Росії нормальні умови, принаймні такі, в яких живе література 
інших недержавних народностей Росії — поляків, німців, фінляндців та ін., 
уряд звільнив би українців з  Росії від незручностей звертатися до Галичини
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(галицьких установ і видань)0,261. Створивши для української літератури 
в Росії нормальні умови, уряд усунув би зовсім це тяж іння, позбавив 
би українців з  Росії необхідності звертатися до галицьких установ і видань, 
а Галичину — від тягаря загальноукраїнського культурного представництва. 
А ле таке розв’язання питання, очевидно, залиш ається неможливим для 
керівництва Росії.1,366

З  огляду на сказане буде цілком зрозуміло, чому еволюція українства 
у Галичині, котра отримала значення українського центру, — була еволюцією 
українства загалом. З і  скромних народницьких спроб та початків вивчення 
України, в яких оберталося українство 1860-х і початку 1870-х рр. у Росії 
(не кажучи вже про Галичину), воно виросло, завдяки об’єднаним зусиллям 
галицьких та українських діячів на галицькому ґрунті, до розмірів справжньо
го національного руху, що розвинув на всю широчінь національну програму 
і встав на шлях її здійснення. Розвиток на національній українській основі 
різних партій — з більш поміркованими і з  крайніми програмами й вимогами, 
політична, економічна й просвітницька організація народних мас, початки 
політичної та національної боротьби, потужне культурне зростання, яке 
позначилося на успіхах наукової діяльності народною мовою й на розквіті 
літератури, — все це мало прищепити інші поняття про українство й розвіяти 
багато помилкових думок про нього у чужих і своїх. М али зовсім зникнути 
упередження тих, хто дивився на українство як на романтичний архаїзм, 
несумісний з  прогресивним рухом, і страхи тих українофілів, які хотіли захис
тити українські кола від впливу сучасних поступових течій, боячись, що з а 
хоплення ними матиме наслідком байдужість до українського національного 
питання та української національності. М отиви, що керували українськими 
діячами 1880—1890-х  рр., котрі переносили центр ваги українського руху 
на галицький ґрунт, цілком виправдали себе, і їхні енергія та засоби, вкладені 
у розвиток українства у Галичині, дали бажані плоди.11,437-441

О днак це зовнішнє зростання загрожувало вартостям внутрішнього 
змісту. Елементи нейтральні, пасивні, що переходили на бік «народовців» 
в міру того, як вони набували моральної переваги, — маси духівництва 
та чиновницької інтелігенції, приймаючи національну форму, неминуче 
вкладали в неї у дуже значному ступені свій старий зміст, винесений з  епо
хи клерикально-бюрократичної реакції, й пересували вправо центр ваги 
національного руху. Безпосередня участь українських сил у галицькому 
русі була надзвичайно цінна в тому плані, що вона нейтралізувала вплив 
цих правих елементів галицької інтелігенції і змушувала останню рухатись 
по рівнодіючій, пристосовуючись до прогресивних ідей та прагнень укра
їнського руху Росії.
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Література: крім названих у попередньому розділі праць Огоновсько- 
го, Ф ранка та ін. ще «Українсько-руський архів», т. III і IV , «Збірник 
фільольогічної секції Н аук. тов. ім. Ш евченка», т. V II I—X II (документи 
і переписка), багато статей і нотаток у «Записках Н аук. тов. Ш евченка», 
Свєнцицький, «М атериалы по истории возрождения Карпатской Руси», І— 
II (Л ьвів , 1903—1909), Ост. Терлецький, «Літературні стремління галиць
ких русинів» (у  журн. «Ж итє і слово», 1894) та його ж , «Галицько-руське 
письменство, 1 8 4 8 —1863» (Л ьвів , 1903; книжка дає більше, ніж обіцяє 
заголовок, містячи в собі нарис життя галицького суспільства того часу).

Тершаковець М . М атеріали й замітки до історії національного відро
дження Галицької Руси в 1830 та 1840 рр. /  зібрав і пояснив М . Терша
ковець. — Л ьвів: накл. Наукового товариства імені Ш евченка, 1907. — 
304  с. — (Українсько-руський архів; т. 3 ).

М атеріали до історії галицько-руського шкільництва X V III  і X I X  вв.: 
збірки І. Свєнціцького, Ю . Кміта, Ст. Томашівського й Ів. Кревецького /  
видані під редакцією С . Томашівського. — Л ьвів: накл. Наукового товари
ства імені Ш евченка, 1909. — 20 0  с. — (Українсько-руський архів; т. 4 ) .

М атериалы по истории возрождения Карпатской Руси. В 2-х  частях /  
собрал И . Свенцицкий. — Л ьвів: П ечатня Ставропигийского И нститута, 
1905—1909. — Ч . 1: Сношения Карпатской Руси с Россией в 1-ой половине 
X IX  века. — 1905. — 212 с.; Ч . 2: а) Карпаторусское славянофильство; 
б) Угрорусское движение периода возрождения. —1909. — 159 с.

Заневич І. Л ітературні стремління галицьких Русинів від 1772 до 1872 
року /  О . Терлецький / /  Ж итє і слово. — 1 8 9 4 —1895 — Т . І—IV .

Терлецький О . Галицько-руське письменство 1 8 4 8 —1865 рр.: на тлі 
тогочасних суспільно-політичних змагань галицько-руської інтелігенції /  
недокінчена праця О .Терлецького. — Л ьвів, 1903. — 146 с. — «книжка 
дає більше, ніж обіцяє заголовок, містячи в собі нарис життя галицького 
суспільства того часу» — М . Грушевський.

Кореспонденція Я кова Головацького в літах 1850—62 /  видав К . Сту- 
динський. — Л ьвів: накладом Н аукового товариства імені Ш евченка,
1905. -  592  с.

Ф ранко І. З  останніх десятиліть X I X  віку /  І. Ф ранко / /  Л ітератур
но-науковий вістник. — 1901. — Т . 15. — Кн. V II: за липень. — С . 1—19; 
Кн. V III: за серпень. — С . 4 8 —67; Кн. IX : за вересень. — С . 112—132.
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11 441470 XXX. СУЧАСНИЙ СТАН УКРАЇНСТВА 
В АВСТРО-УГОРЩИНІ

М оє завдання не було б виконане, якби до огляду історичної долі 
української народності я не долучив нарису її становища у даний момент. 
Звісно, нарис цей може бути лише коротким і неповним, але він потрібний 
тут хоча б у найстислішій формі.

Я  маю почати свій огляд з  Галичини, яка йшла на чолі українського на
ціонального руху в останнє десятиліття і являла собою центр українського 
відродження1. Таке становище її, однак, є цілковитою аномалією. Суспільні 
та економічні умови Галичини зовсім не сприяють такій її провідній ролі, 
не кажучи вже про те, що географічний центр українських земель — на Д н і
прі, й історичний центр їх — у Києві. Т ільки зовнішні утиски могли змусити 
центр ваги українського руху пересунутися з  його природного місця на цю 
західну околицю, яка, незважаючи на тяжкі умови свого існування, ще раз 
вельми прислужилася українському народові як хоронителька українського 
життя й культури.

Багатовікове панування поляків у Галичині зруйнувало цей нещасний 
край, не давши йому натомість нічого доброго. Д авні українські боярські 
роди, власницький клас, сполонізувалися цілковито. М іста й містечка напов
нені жидами, що відтіснили тубільців від торгівлі й ремесла. У значніших 
містах міщани русини також ополячились. Вірними своїй народності зали
шились тільки селяни й почасти дрібні міщани менш значних міст і містечок, 
їх, беручи в цілому, близько трьох з  половиною мільйонів — але в якому 
жалюгідному економічному становищі!

Пануючи необмежено, захопивши у свої руки землі — цей головний 
капітал краю, польська шляхта (в руках якої ще й тепер перебуває близько 
двох п ’ятих оброблюваної зем лі)2 обмежувалася хижацьким, варварським

1 і. 367-368 д в і т ш [ провінції Австрії з українським населенням — Буковина та Угор
ська Русь, не відіграють такої ролі. Угорська Русь перебуває в ще гірших матеріальних 
умовах і зовсім позбавлена інтелігенції — духівництво тут, відчужене від народу, зовсім 
омадярилося; ця українська територія перебуває у найтяжчих, майже безвихідних, умовах. 
Буковинська Русь ще малокультурна і робить перші кроки у пробудженні й піднесенні 
народних мас. Маючи перед собою дуже важкі завдання у національних відносинах 
(панування німців, румунського дворянства і такої ж ієрархії), вона веде свою особливу 
місцеву політику, а в культурному русі примикає до сусідньої Галичини, з якої значною 
мірою черпає свої культурні сили.1,367-368

2 Останній удар селянському землеволодінню й господарству був завданий шляхтою 
селянам уже під владою Австрії: завдяки короткозорості австрійського уряду поміщики 
привласнили ліси й пасовиська, які перебували у спільному володінні поміщиків і селян.
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розкраданням природних багатств цього краю, що його давні письменники 
змальовували як розкішну землю, котра текла молоком і медом. Ш ляхта 
вирубала ліси, виснажила землю, перетворила селянина у жебрака, нічому 
його не навчивши, не запровадивши у краї прогресивних форм рільництва, 
не прищепивши промисловості, окрім винокурних заводів, продуктом яких 
вона споювала селян, орендуючи від себе монопольний продаж горілки ж и 
дам* 1. Нічого не зробив для поліпшення господарства та розвитку фабричної 
й заводської промисловості й австрійський уряд, який отримав у Галичині 
у спадок від П ольської держави великі державні землі. Край у теперішній 
час геть позбавлений фабричної й заводської промисловості, і її розвиток 
тепер стикається вже з  надзвичайними труднощами не лише через інертність 
панівного класу та політиканство місцевої (польської) адміністрації, а й 
з  причини неможливого фіскалізму австрійської податкової системи й кон
куренції інших провінцій Австрії, які відстоюють свої економічні інтереси, 
тимчасом як шляхетські представники Галичини прагнуть лише збереження 
свого панування у краї й зовсім байдужі до інтересів населення. Втім, під
тримання злиденного стану селян є навіть в інтересах шляхетських аграріїв, 
і вихід селян на заробітки (особливо селян-русинів, зі Східної Галичини) 
стикається зі всілякими труднощами й причіпками з боку адміністрації2.

П онад 75%  населення Галичини живе рільництвом. А ле не більше 
10—12%  селянських господарств має такі наділи, які могли б, за  вельми 
примітивних способів господарювання і низьких цін на продукти, що утво
рюються конкуренцією сусідніх хліборобських країн (Росія  та Угорщина), 
утримувати селянську родину й задовольняти її надзвичайно невибагливі 
потреби. Середній розмір селянських наділів (не враховуючи гірських об
ластей, з  дуже слабко розвинутим рільництвом), який коливається між 
8-м а та 5-ма моргами (від двох до трьох десятин), абсолютно недостатній 
для утримання селянської родини. Величезна, переважаюча маса селян
ства мусить шукати сторонніх заробітків. З а  відсутності промисловості 
й за перешкод, які чинить адміністрація відхожим промислам, по заробі

Процеси за ці сервітути закінчилися для селян цілковитою невдачею, розоривши їх ще 
більше.

1 Ця горілчана монополія у другій половині X IX  ст. була викуплена у поміщиків уря
дом, але він, у свою чергу, здає цю монополію в оренду поміщикам і жидам. Селянство, 
заплативши вартість викупу, як і раніше, утримує стан орендарів і шинкарів (селянським 
громадам адміністрація в оренду горілчаної монополії не дає).

2 Торік (1905 р.) було опубліковано відомості про протизаконні утиски, що їх чинили 
русинам-селянам при виході на заробітки до Пруссії. Раніше всілякі утруднення роби
лися емігрантам, які вирушали до Америки. Адміністрація діяла в інтересах польських 
аграріїв Галичини.



3 9 4  НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

ток доводиться звертатись до поміщиків; але ці останні, маючи достатньо 
робочих рук, не боячись конкуренції, а притому й господарюючи дуже 
погано, — тримають ціни на вкрай низькому рівні: приміром, під час по
льових робіт поденна платня у багатьох місцевостях Східної Галичини і тепер 
коливається між 23-м а та 73-ма крейцарами (від 20-ти  до 60 -ти  копійок) 
на своїх харчах, а в решту місяців зниж ується до 15—20-ти  кр[ейцарів]. 
Селянські страйки, організовані 1902 р., кваліфікувались як злочин, з  на- 
ймаловажніших приводів та без жодних приводів тягли за  собою арешти, 
процеси, обвинувальні вироки й таким чином були придушені.

Прагнення піднести народний добробут взагалі зустрічають важкі пере
пони; інтереси панівного класу шляхетських аграріїв поглиблюються праг
неннями до підтримання цілковитого й неподільного панування польської 
народності над українською, і будь-яке посилення русинських народних 
мас, будь-який прогрес — економічний, культурний, політичний — сти
кається з  явною чи таємною протидією панівного польського класу, який 
має до своїх послуг адміністрацію та необмежений кредит у центрального 
уряду. П ід  п ’ятивіковим пануванням цієї польської шляхти Галичина стала 
знеславленим краєм злиднів, безправ’я та епідемій, широко популярним 
у цьому аспекті у близьких і далеких сусідів, — краєм, найбільш занедба
ним, темним і бідним в усій Західній Європі, позбавленим промисловості 
й торгівлі, цілковито пасивним у своєму балансі, — і русинське селянство 
у цих нестерпних умовах, що поглиблюються національним гнобленням 
та перешкодами в усіх зусиллях до поліпшення свого становища, хронічно 
зубожіє, втрачає будь-яку можливість людського існування та масово емі
грує, головним чином до Північної Америки. Нема населення в Європі більш 
нещасного, ніж галицькі (та угорські) русини. Раніше з  ними суперничала 
Ірландія, тепер — коли Ірландії усміхається краще майбутнє, — Галичині 
загрожує перспектива зробитись унікатом у Європі, й нема їй виходу з  цього 
становища, аж  поки буде зламано нинішнє панування польської шляхти.

Русинська інтелігенція все ще дуже слабка. Перш і її кадри склало ду
хівництво, з  підвищенням його освітнього цензу на початку X IX  ст. Л иш е 
в останній чверті X IX  ст. з ’являється хоч трохи значна світська інтелігенція, 
переважно з  чиновників і почасти — осіб вільних професій. А ле інтелігенція 
ця, що вийшла із середовища сільського духівництва й селянства, бідна 
й залежна. Більш а частина чиновників, боячись переслідувань з  боку вищої 
влади, бере слабку участь не лише у політичному, а й у культурному житті, 
оскільки навіть на культурний рух серед русинського населення польська 
адміністрація краю дивиться неприхильно. Головну частину роботи з  полі
тичного й культурного виховання народних мас у політичній та національній
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боротьбі до останнього часу виконувало сільське духівництво, яке все ще, 
незважаючи на всі намагання відірвати його від народу, не втратило свого 
з в ’язку з  народною масою й дає велику кількість стійких оборонців його 
інтересів, друзів його прогресу.

Х оч скільки-небудь впливові посади для русинів закриті. Адміністрація 
вся у руках поляків і дбайливо служить збереженню панування польської 
народності, й зокрема, польської шляхти. Вибори депутатів відбуваються 
під дуже сильним тиском місцевої адміністрації, з  усілякими зловж ивання
ми, аж  до відвертого насильства й крадіжки голосів з  виборчих урн. Ч ерез 
це представництво русинів у парламентських установах зовсім незначне. 
У місцевому сеймі (ландтазі) русини не мають й десятьох представників, 
вільно ними обраних, на 161 загальної кількості; у віденському парламенті 
вони мають усього 6 —7 депутатів (разом із Буковиною ), тимчасом як по
ляки, що представляють майже однакове за чисельністю населення, мають 
до 70-ти. М аючи у польських депутатах вірних слуг, уряд зовсім не раху
ється з  голосом русинів і віддає їх у повне розпорядження поляків.

П ід  тиском адміністрації школа в Галичині також слугує польським на
ціональним цілям. О рганізацією  народних шкіл Галичина взагалі не може 
похвалитись; зі звіту за 1 9 0 3 /1 9 0 4  рік виходить, що близько 36 %  сільських 
громад не мало шкіл; із 7 млн 817 тис. населення Галичини за останнім 
переписом (1900  р .) 4 млн 6 6 0  тис. не вміли ні читати, ні писати. А ле 
українське населення краю поставлене у ще набагато гірші умови, ніж 
польське. У місцевостях з  українським (русинським) населенням відсоток 
громад, які не мають шкіл або мають їх лише на папері, значно більший, 
ніж у Західній Галичині, з  її суцільним польським населенням; значний 
відсоток українських дітей змушений відвідувати польські школи; народні 
школи вищих типів у Східній Галичині, з  її переважаючим корінним україн
ським населенням, виключно польські. Ш коли нижчих типів з  викладанням 
українською мовою хоча досить численні1 , але насправді їх геть не можна 
назвати українськими, і культурні потреби українського населення обслу
говуються ними дуже погано.

Х оча навчання польській мові має бути необов’язковим, насправді 
воно не лише обов’язкове, але й викладачам доручається звертати навіть 
головну увагу на засвоєння цієї мови; на цю сізіфову працю йде вся енер
гія викладачів і учнів, і реальних відомостей школа дає мало. Ił 371 Гімназій 
з  викладанням українською  мовою лише чотири й жодного реального 
училища, з  польською — 25. У Л ьвівському університеті, який має бути 
весь русинським, оскільки призначений для русинської частини Галичини,

1 У 1903—1904 рр. їх було 2086 (польських було 2803).
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є всього 6 кафедр з викладанням українською мовою, й усі клопотання 
про збільш ення кількості цих кафедр розбиваю ться об опір польських 
представників, так само, як і вимоги особливого русинського університету. 
П оляки розглядають кожний набуток русинів у цій сфері як свою втрату, 
і за  кожну гімназію тощо русинам доводиться вести війну з  усіма силами 
польського панування1.1,371 Притому часто викладацькі місця в українських 
школах займають поляки й польки, які зовсім не знають української мови, 
і тоді «викладання русинською мовою» перетворюється вже на справжню 
пародію, і для дітей зовсім уже мудра річ чогось навчитися в такій школі. 
Тим часом підготовка викладацьких сил організована так, що українських 
сил бракує дедалі більше й більше: українських семінарій немає, є поль
ські й кілька т. зв. утраквістичних (з  викладанням нібито двома мовами, 
та насправді польською ), а через політику, що панує в семінаріях, кількість 
кандидатів і кандидаток української народності в них порівняно невелика2, 
і якщо українському суспільству не вдасться зарадити справі заснуванням 
приватних учительських семінарій або якщо не припиниться теперішня 
система, то в майбутньому українським школам загрожує втрата й того 
слабкого українського характеру, який вони ще мають.

Щ е  відчутніше й відвертіше виступає національна політика польсько
го панівного класу, яка не знає впину й міри, у сфері середньої освіти, 
де вж ивається всіх заходів, щоб вберегти край від страшного лиха — пе
ревиробництва русинської інтелігенції. Коли німецьку викладову мову

1 Вже після того як цю книгу було мною написано [восени 1904 року], сталася ціла 
буря через відкриття нової русинської гімназії у Станіславові. Хоча за шкільними пра
вилами така гімназія (з огляду на велику кількість учнів-русинів) має бути відкрита ipso 
facto [за фактом], й уряд, через посилені домагання русинів, ще торік включив до бю
джету витрати на утримання цієї гімназії, поляки наклали своє veto, зажадали, аби уряд 
надав право вирішити це питання галицькому сейму, і, хоча сам імператор висловився 
за необхідність цієї гімназії, більшість польського суспільства, збуджена шовіністичною 
польською пресою, а з нею — більшість депутатів сейму вчинили опір цій «поступці». 
Питання виросло до значення першорядної політичної колізії, вирішення якої з напру
женою увагою очікували політичні кола всієї Австрії. Кінець кінцем, галицький сейм 
висловився проти відкриття гімназії, і русинські депутати всіх відтінків, за винятком 
кількох офіційних креатур, склали свої повноваження.

2 З а  переписом 1900 р. у Галичині було 2778 учителів-поляків, 1316 учителів-русинів 
(точніше уніатів, бо статистика за національностями в Галичині замінюється статистикою 
за віросповіданням), 3424 вчительки-польки, 387 учительок-русинок (хоча число русин
ських шкіл, особливо на папері, переважало число польських). Тим часом у вчительських 
семінаріях число слухачів української народності не перебільшує 25—30 відсотків і не має 
шансів збільшитись: порівняння цифр за кілька років вказує на існування для кандидатів 
і кандидаток української народності певних визначених норм, а їх не подолати.



XXX.  Сучасний стан українства в Австро-Угорщині 39 7

в середніх школах вирішено було замінити місцевими мовами (у  1848 р .) , 
до середніх шкіл Східної Галичини мала бути впроваджена мова русинська, 
та поляки, здобувш и вирішальний голос у справах краю, домоглися того, 
що при здійсненні цієї реформи наприкінці 1860 -х  рр. у середніх ш ко
лах Східної, як і Західної, Галичини було запровадж ено мову польську, 
а русинам вдалося відстояти лише одну гімназію у Л ьвові, що вела свою 
традицію від заснованого у X V III  ст. русинського ліцею. М ало того, аби 
забезпечити польський характер середньої школи і на майбутнє, польська 
більшість галицького сейму провела, незважаю чи на енергійну опозицію 
русинської меншості, закон, за  яким на майбутній час запровадж ення 
русинської мови у будь-якій середній школі чи відкриття такої школи 
з  викладанням русинською мовою може відбутися не інакше, як із дозволу 
галицького сейму. Ц ей  закон, санкціонований урядом на догоду польсько
му парламентарному клубу, віддав до рук правлячого польського класу 
ключ до культурного розвитку галицьких русинів, і він, ревно охороняючи 
перевагу польського елементу, зробив якомога більше застосування цього 
виключного права (щ о не має нічого подібного у житті інших провінцій 
А встрії). П осилено домагаючись нових польських шкіл і отримуючи їх, 
польський уряд всіляко гальмував урядові проекти, спрямовані на зб іль
шення кількості шкіл з  русинською мовою. Відбувалися справжні війни, 
витрачалися роки боротьби, всіляких зусиль з  русинського боку та най
різноманітніших ухилянь і прямого спротиву з  боку польського, перш 
ніж вдавалося схилити польську більшість сейму до згоди на відкриття 
ще однієї гімназії з  викладанням русинською мовою.

Історія останньої з  цих гімназій (у Станіславові) є надзвичайно харак
терним показником цих відносин. З  огляду на значну кількість учнів-русинів 
у Станіславові, за  шкільними правилами, мала бути утворена паралельна 
русинська гімназія, і уряд уже вніс до свого бюджету кошти на цей предмет, 
але польський парламентарний клуб наклав своє veto, заж адав перенесення 
цього питання на вирішення галицького сейму, і, коли це було зроблено, 
польська більшість рішуче не хотіла дати своєї згоди, незважаючи на вплив 
уряду й на бажання, висловлене навіть самим імператором, котрий зазвичай 
не втручався у ці відносини. Станіславівська гімназія виросла до значення 
питання першорядної ваги, призвела до поголовної сецесії із сейму депу
татів-русинів, і наступної сесії (1904  р .) отримала санкцію сейму тільки 
у вигляді винагороди за стриманість русинських послів з  різних питань, 
що цікавили польську більшість.

У  результаті — у Східній Галичині, з  її 70%  українського та близько 
16%  польського населення, існує у теперішній час 25 середніх шкіл з  поль
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ською мовою, 2 — 3 німецькою, а з  русинською — п я т ъ  (рахуючи і зародок 
Станіславівської гімназії, яка навіть і після санкцій сейму все ще стикалася 
з  різними «непередбаченими» перешкодами до відкриття). О дна польська 
середня школа припадає тут приблизно на ЗО тис. польського населення, 
одна українська — на 82 0  тис. населення українського. З  числа польських 
дітей середні школи з  викладанням не польською мовою відвідують д в а  від
сотки, з  числа дітей українських навчається у середніх школах з  не рідною 
мовою 33% . Ч и  потрібно говорити, яке значення це має в культурному 
розвиткові обох народностей? Я  лише вкажу, що до запровадження поль
ської мови до середніх шкіл, коли викладання в них ішло німецькою мовою, 
число учнів-русинів у середніх школах Східної Галичини перевищувало 
число учнів-поляків. Тепер число учнів-поляків перевищує тут майже вдвічі 
число учнів-русинів1.

Я  мав представити загальну картину становища української народності 
в Галичині, щоб можна було належним чином оцінити набутки тут укра
їнства. П ритому треба пам’ятати, що русини мають ще й внутрішнього 
ворога у вигляді т. зв. москвофілів. Течія ця вичерпується з  культурним 
піднесенням русинської народності, та все ще має достатньо сил, щоб 
гальмувати організаційну роботу національних українських груп, тим 
більше, що «москвофіли» одержують певну допомогу з  Росії, а останнім 
часом користуються підтримкою й польської шляхти. У  своєму запереченні 
українства вони віддають перевагу польським школам над українськими, 
польській культурі — над своєю, національною; втім, культурні бідування 
всілякого роду вони переносять легко, вирізняючись загалом більш ніж 
скромними культурними вимогами. Я к  елемент консервативний, реакційно- 
клерикальний, вони користуються співчуттям правлячої польської партії, 
і дійсно намагаються, на догоду їй, впливати на народні маси в дусі інтересів 
шляхти (так, у 1902 р. вони відхиляли селян від страйків). Щ е  цінніші вони 
для поляків як союзники проти українського національного руху та по
літичного розвитку русинської народності; у цьому напрямку вони діють 
із цілковитою безсоромністю ренегатів.

Я кщ о, однак, у таких невимовно тяжких обставинах у Галичині зроб
лено в розумінні українського національного розвитку за  короткий час 
дуже багато, й те головним чином своїми силами, з  невеликою порівняно 
підтримкою з  російської України, то це слугує красномовним свідченням 
життєздатності й витривалості української народності, яка не звиродніла 
під п ’ятивіковим гнобленням, та її давньої культурності, не втраченої серед 
занепаду й рабства.

1 Цифрові дані — у моїх статтях: «До польсько-українських відносин Галичини».
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Ц е особливо відчутно позначається на культурному русі, літературі, 
науці. М еж і руху широко розсунулися, в розумінні всебічного розвитку на
ції та задоволення її культурних потреб: це мета, до якої неухильно прагне 
український національний рух, незважаючи на всі перешкоди. З а  короткий 
час розвинулося значне красне письменство, яке витіснило польську книжку 
з  українського суспільства. Заснована сім років тому, у столітню річницю 
українського відродження (поява «Енеїди» Котляревського, 1798—1898), 
«Українсько-руська видавнича спілка», незважаючи на свої дуже скромні 
засоби, випустила понад двісті назв оригінальних та перекладних творів, 
белетристичних, публіцистичних і наукових; це найбільше книговидавни
цтво, поруч з  яким діє ціла низка інших. Л ітературний журнал — «Л ітера
турно-науковий вістник», незважаючи на те, що до останнього часу йому 
було перекрито доступ у Росію , тримається місцевою передплатою цілком 
міцно; він виходить щомісячними книжками за  типом європейських revue 
і знайомить своїх читачів з  видатними явищами європейського літературного 
й культурного життя. Біля нього групуються всі видатні літературні сили 
Галичини, а значною мірою — й російської України.

У галузі художньої літератури дев’яності роки висунули цілу низку нових 
талантів, які внесли в неї велике різноманіття й пожвавлення. Новелісти, 
як Нечуй-Левицький, Ф ранко, Кобилянська, Стефаник (я говорю лише про 
живих письменників австрійської та російської України і притому не маю на
міру перелічувати всіх талановитих письменників — що було б надто довго), 
драматурги, як Кропивницький і Тобілевич, поети, як Ф ранко й Самійленко, 
були б помітні у будь-якій літературі. Талановитих письменників і поетів 
можна б лічити десятками. У  них багато різноманітності в манері, виборі 
й опрацюванні тем, і притому весь цей літературний світ має свою оригі
нальну привабливість порівняно з європейськими літературами. У ньому 
багато оригінального змісту — вкажу хоча б на типи й картини з  народного 
життя, яких, за  винятком, можливо, російської літератури, не має жо дна  
з  європейських літератур; оригінальний і сам колорит, тон цієї літератури. 
Коли б вона знайшла талановитого й популярного тлумача, яким був для 
великоруської де Вогюе, для скандинавів — Брандес, Європа отримала 
б нове джерело літературної насолоди.

Осередком наукової роботи є «Н аукове товариство імені Ш евченка» 
у Л ьвові. Я  вже згадував про обставини його заснування. Воно довго 
животіло і лише в дев’яностих роках починає розвиватися. У  1892 і потім 
1898 рр. його було піддано корінним реформам, що надали йому строго 
наукового характеру. Воно являє собою тепер різновид академії наук і, 
власне, мало б носити цей титул, але оскільки для надання цього титулу
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треба, щоб було видано окремий закон, призначено субсидії з  державних 
коштів і хтось з  імператорської сім’ї узяв на себе протекторат нової акаде
мії, то «Товариству» доводиться обмежитись лише фактично академічною 
організацією, відклавши клопотання про титул. Товариство складається 
з  трьох секцій (історико-юридично-філософської, філологічної та наук ма
тематичних, природознавчих і медичних) і п ’яти комісій (археографічної, 
етнографічної, лінгвістичної, юридичної та медичної). К ож на секція видає 
щорічні збірники своїх праць («Зб ірн и к  секції»). Крім того, видається 
спільний бюлетень — «Х роніка Наукового товариства імені Ш евченка», 
українською та німецькою мовами, і науковий журнал, присвячений іс
торико-філологічним наукам, — «Записки  Н аукового товариства імені 
Ш евченка». Останній виходить книжками щодвамісяці (вийшло на кінець 
1905 р. 6 8  томів) і складається з  досліджень і матеріалів, хроніки та кри
тико-бібліографічного відділу, що становить славу цього видання. Окремі 
серії видань присвячені більш спеціальним публікаціям матеріалів і дослі
джень, їх дев’ять: Fontes historiae ukraino-russicae (6  томів), M onum enta 
linguae necnon litterarum ukraino-russicarum (5 томів), «Історична бібліотека» 
(2 4  томи), «Українсько-руська бібліотека» (містить видання найважливіших 
українських письменників з  науковим апаратом, нова публікація, 4 томи), 
«Етнографічний збірник» (17 томів), «Матеріали для українсько-руської ет
нології» (7 томів), «Часопись правнича і економічна» (17 томів), «Правнича 
бібліотека» (3  томи), «Лікарський збірник» (8  випусків). Усього виходить 
щорічно до 20-ти  томів наукових публікацій, не рахуючи бюлетенів. Ц е  ж  
товариство видавало згаданий літературний журнал «Літературно-науковий 
вістник»1 до минулого року, коли його взяла на себе «Видавнича спілка».

Н езваж аю чи на порівняно нетривале існування «Наукового товари
ства», його видання набули вже почесної репутації серед фахівців. Головним 
чином вони присвячені, певна річ, вивченню минулого й теперішнього укра
їнського народу та його території — історії, археології, етнології, фольклору, 
мови й літератури. А дж е «Наукове товариство» є єдиною національною на
уковою установою і природно — має звертати особливу увагу на розроблення 
питань, найтісніше пов’язаних з  долею українського народу, що мають для 
нього не лише суто наукове, а й національне та суспільне значення.

Відсутність українських вищих навчальних закладів є великою пере
шкодою для розвитку науки. 376 У Львівському університеті, як я вже 
згадував, українських кафедр усього шість, і крім цих кафедр ніхто з  русинів

1 Огляд наукової діяльності Н Т Ш  у моїх статтях у «Журнале министерства на
родного просвещения», 1904, II, у Archiv fbr Slavische Philologie, 1905, про «Видавничу 
спілку» — «Літ.-наук, вістник», 1906, II.
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не може отримати професури. Л ю ди з науковими здібностями змушені або 
звертатися до інших занять, або шукати кафедри в інших університетах. 
Останнім часом питання про українські кафедри та особливий український 
університет у Л ьвові стало дуже гострим.1,376 У добу благих намірів — 
у 1848 р. австрійський уряд призначав для русинів Львівський університет 
(тоді ще німецький, як усі університети А встрії); як у середніх школах 
Східної Галичини, так і в університеті німецька мова тоді була оголошена 
тимчасовою, поки знайдуться професори, здатні викладати «місцевою» 
(себто українською) мовою. А ле, задекларувавши цей благий намір, уряд 
нічого не зробив для підготовки «здібних і відповідно підготовлених» про
фесорів, і коли тим часом поляки ввійшли в силу і в місцевому врядуванні, 
і в центральних сферах, він надав їм можливість замістити кафедри своїми 
кандидатами і фактично перетворити Львівський університет на польський. 
Н а  всіх факультетах виявилося лише шість у різний час заснованих кафедр, 
щодо яких існували спеціальні постанови про викладання русинською мо
вою1, поза ними викладання провадиться польською, і русини на цю решту 
кафедр зовсім перестали потрапляти з  часу полонізації університету. Л ю ди 
з  науковими задатками і нахилами до академічної діяльності змушені були 
йти до чужих університетів або звертатися до інших занять, зазнавш и не
вдачі у Львівському університеті. Такий стан справ почав поважно непокоїти 
галицьке суспільство із зростанням його культурних запитів і наукових 
сил, але всі старання про збільшення числа українських кафедр у Л ьв ів 
ському університеті чи про поступове заснування окремого українського 
університету розбивалися об протидію польських сфер — університетських, 
парламентських, адміністративних. Відносини затяглися й загострилися.

Восени 1901 р. студенти-русини виступили з  вимогою розширення прав 
української мови в університеті та збільшення кількості українських кафедр; 
зустрівши гостру відсіч з  боку університетської влади (поляків), вони 
влаштували сецесію, поголовно виписавшись із університету (у кількості 
6 0 0 )  та перейшовши до інших університетів. Ц я  подія викликала велику 
сенсацію в Галичині та за  її межами. Українське населення Галичини без 
різниці станів і партій надзвичайно потужно й дружно відгукнулося на со
лідарну маніфестацію студентства, збираючи гроші для сецесіоністів та д о 
магаючись заснування окремого університету, з  огляду на вороже ставлення 
нинішнього Львівського університету до національних вимог русинів. А ле

1 Перелічую їх у порядку часу заснування: кафедра мови й літератури — на філософсь
кому, пастирського богослов’я — на богословському, цивільного та кримінального пра
ва —на юридичному, загальної історії і друга кафедра мови й літератури (головним чином 
для літератури церковної) — на філософському.
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ці маніфестації та домагання не дали поки що жодних позитивних наслідків. 
П оляки висунули перед урядовими сферами категоричну вимогу, щоб руси
нам не було зроблено ніяких поступок в університетському питанні, і уряд 
не насмілився піти проти їхніх вимог. Увесь цей інцидент лише загострив 
університетське питання й польсько-українські відносини загалом1.

Б рак необхідних установ не дає змоги українській народності заявити 
про себе належним чином і у сфері мистецтва. З  українського народу ви
йшло чимало талановитих мистців, чимало їх з  честю створює мистецькі 
цінності й тепер, але, через відсутність академій мистецтв та національних 
організацій художників, вони долучаються до чужих шкіл — російських, 
польських, німецьких, та губляться в них. Х удож ня виставка, організо
вана у Л ьвові на початку 1905 р. «Товариством прихильників української 
літератури, науки і штуки» й зустрінута вельми прихильно мистецькою 
критикою, показала наявність поважних обдаровань, з  іншого боку — на
очно ілюструвала цю р о з’єднаність українських мистецьких сил, що ви
пливає з  нестачі власних шкіл. Стосовно мистецьких здібностей української 
народності, втім, давно засвідчених чудовим орнаментом у вишивках, 
писанках, килимах, гончарних виробах, — згадана виставка дала надзви
чайно красномовне свідчення в артистичних, у повному розумінні слова, 
роботах гуцульських майстрів-самоуків — високохудожніх та оригінальних 
у задумі й виконанні виробах з  дерева: різьблення й інкрустації деревом 
же, склом, металом та ін.2

Та сама нестача національних шкіл та національних установ дається 
взнаки у сфері музики. Відсутність великих, постійних національних театрів 
і консерваторій не дає змоги розвинутись оперній та симфонічній музиці, 
хоча український народ вирізняється надзвичайною музикальністю. Н а 
родні українські пісні славляться не лише поетичними достоїнствами й ди 
вовижним багатством lf 377(українська народна поезія одна з  найбагатших 
у Є вропі),1,377 а й високою музикальністю, ними користувалися композитори 
не тільки українські, а й великоруські й польські. У  себе ж  удома музика

1 і, 376 Питання згодом загострилося знову: восени 1902 р. ми прожили кілька днів 
перед перспективою кривавих зіткнень між русинськими й польськими студентами 
університету.1,376

2 Гуцульщина — карпатська гірська область за течією верхнього Пруту, завдяки 
особливим умовам місцевого життя (переважанню пастушого господарства, порівняному 
добробуту, що, втім, тепер швидко зникає) взагалі вирізняється багатством кустарного 
промислу і значним розвитком художніх запитів населення. Але артистична школа ху
дожнього різьбярства та інкрустації, що зародилася тут у другій половині X IX  ст. (Юра 
Шкрібляк та його три сини — Василь, Микола й Федір і Марко Мегеденюк з численними 
наслідувачами), вивищується над рівнем кустарного промислу без жодного порівняння.
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знаходить застосування поки що головним чином у опереті та невеликих 
вокальних композиціях, а українські співаки працюють у різних чужих краях.

О скільки в Росії, з  часу відомого нам циркуляра 1881р., українські 
вистави й концерти терпимі, то в розвитку драми, сценічного мистецтва 
й музики Україна російська випереджає маленьку й бідну Галичину.1,377 Та 
чинними залишаються й досі заборони окремих, виключно українських ви
став, постійних українських театрів і спеціальних українських труп; за таких 
умов, напр., організація оперних українських вистав зустрічається з  майже 
неподоланними труднощами.1,377 У Галичині немає значних міських центрів 
з  великим українським населенням, з  численною буржуазією та інтеліген
цією (у  Л ьвові — головному осередку українства — українське населення 
складає всього лише близько 10% , й не більше 10%  серед нього — інтелі
генція та бурж уазія). Тому український театр, що не користується такими 
субсидіями, як театр польський, не має багатих покровителів-меценатів, 
змушений вести кочове життя, мандруючи цілий рік по містах і містечках, 
а це, звісно, не може не позначатись і на сценічній постановці, і на харак
тері репертуару. Останнім часом галицьке суспільство жваво обговорювало 
думку про влаштування постійного театру у Львові; зібрано й невеликі ко
шти (близько 80-ти  тис. гульденів) на спорудження театру у Л ьвові. А ле 
утримання постійного театру тут потребувало б таких значних (порівняно 
із засобами галицького населення) грошових витрат, що було б гріхом від
дати на це всі вільні кошти за наявності набагато пекучіших потреб.

Н а  першому плані серед останніх стоїть, звісно, економічна допомога 
населенню, піднесення просвіти й громадянської та політичної свідомості 
й освіти серед нього. Те, що робиться чи зроблено досі в цих напрямках, 
звичайно, можна вважати значним порівняно з недостатніми засобами, 
якими володіє злиденне українське населення Галичини, та перешкодами, 
що їх спрямована на ці цілі діяльність зустрічає з  боку правлячих польських 
класів, керованої ними адміністрації й земського (автономічного) устрою 
(який, під керівництвом польської більшості галицького сейму, являє собою 
також одну суцільну колонізаційну машину). А ле порівняно з  реальними 
потребами цього всього ще дуже й дуже недостатньо.

Вкаж у на дещо зроблене в цьому напрямку. Товариство «П росвіта», 
найстаріше з  просвітніх товариств, видало близько 300  книжок для на
родного читання; близько 6 0 0 0  членів отримує його видання за  невеликий 
щорічний внесок (1 гульден); до кінця 1904 р. було засновано майже 
півтори тисячі читалень, які перебувають у завідуванні цього товариства; 
в них налічувалося близько 73 тис. членів; при багатьох таких читальнях 
були ощадні каси й споживчі крамниці. Товариство утримувало агронома,
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який періодично об’їж д ж ав  читальні й виголош ував загальнодоступні 
лекції із сільського господарства. П лани заснування бюро праці для тих, 
хто вирушав на заробітки чи в еміграцію, щоб покласти край експлуатації 
їх різними підозрілими агентами, зустрілися з  нездоланними перешкодами: 
адміністрація рішуче відмовила, зі своїх міркувань, у дозволі на таке бюро, 
і, кінець кінцем, інше товариство «Н ародна рада», що зайнялося питанням 
про організацію робітничої еміграції для піднесення селянського добробуту, 
заснувало свою контору для керівництва робітничою еміграцією на кордоні 
Пруссії та Австрії, але вже на прусській території.

К ілька років тому було порушено питання про сприяння селянам у ку
півлі земель від поміщиків. Передбачалося організувати щось на кшталт 
селянського банку для продажу дрібними ділянками (парцеляція) помі
щицьких маєтків, та справа не налагодилася: земський банк відмовив у кре
диті, зайнявся сам цією справою зі спеціальною метою полегшити перехід 
до Східної Галичини селянам-полякам із Західної, себто колонізацію по
ляками Східної Галичини, як це роблять у Пруссії німці стосовно польських 
провінцій. В українських колах ця справа, що має не лише економічне, а й 
політичне значення, з  огляду на привілеї, пов’язані з  великим поміщицьким 
землеволодінням, ведеться окремими банками й адвокатами. Крім того, 
поліпшенням економічних умов займаю ться ще товариства: «К редито
вий союз», що ставить за  мету розвиток українських позико-ощадних кас 
і дрібних банків, між іншим і для того, щоб звільнити міщанське й селянське 
населення від впливу польських кас, які користуються цим впливом також 
для політичних цілей, та «Н ародна торгівля», що має на меті підготовку 
торгівців — для відродження серед українського населення торгового класу, 
який зовсім заглух під напливом жидів.

Сприяння народній освіті ставить собі за  мету «Педагогічне товари
ство». Воно видає два журнальчики — один педагогічний, другий дитячий, 
випустило досить багато книжок для дітей (понад сто невеликих видань); 
останнім часом воно почало засновувати приватні українські школи — утри
мує їх кілька, але для ширшої діяльності у цьому напрямку треба більше 
коштів, та й більше енергії.

Організації українського селянства, розвиткові солідарності, національ
ного й корпоративного духу присвячені гімнастичні товариства — «Соколи», 
«Січі». Останні своїми формами козацької організації дуже припали до впо
доби селянам і тому, спричинили, було, жорстоку тривогу серед шляхти 
й гострі репресії з  боку адміністрації, хоча й не дали до цього ніяких приводів.

Я  детальніше зупинився на Галичині з  огляду на те значення, якого вона 
набула останніми роками для українства загалом. Ж иття решти двох частин
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австрійської України не виходить поки що зі сфери суто місцевих інтересів, 
і про них моя розповідь буде короткою.

Угорська Русь являє собою у теперішній час найзанедбанішу, най- 
нещаснішу частину української території та населення; разом з  тим вона 
є страшним образом тієї прірви, куди вела українське населення проповідь 
«единства русскаго народа», яку проголошували платні й безплатні пропо
відники офіційної російської народності.

Відірвана дуже давно від решти української території і поставлена 
у зовсім відмінні політичні й національні відносини, Угорська Русь жила 
відокремлено від решти України і втратила те почуття національної єдності, 
яке підтримувалося в інших її частинах. її не торкнулися сильніше ні великі 
народні рухи X V II  ст., ні культурний рух X V I —X V II ст., ані національне 
відродження X I X  ст., і та неясність на пункті національності, яка однаково 
характеризує культурне пробудження і Галичини, й Угорської Русі наприкін
ці X V III  та на початку X IX  ст., але в Галичині невдовзі поступилася місцем 
впливам українського відродження, в Угорській Русі залишилась на весь 
подальший час. Увійшовши в тісніші відносини з  Галичиною впродовж сто
літнього політичного з в ’язку1, угро-руська «інтелігенція», що складалася, 
подібно до галицької, переважно зі священиків, прилучилася до більш кон
сервативної частини галицького суспільства і у своїй більшості залишилася 
й донині непохитно вірною «освіченій мові» часів очаківських та «единству 
русскаго народа», цілком повіривши в інсинуацію галицьких москвофілів, 
що український рух створили поляки на загибель Русі.

Н аслідки виявились якнайсумнішими. Залиш ивш ись при «освіченій» 
мові, але дуже слабко нею володіючи, за платонічного тяжіння до «ро
сійської» літератури, але зовсім поза сферою прогресивних течій життя 
Росії — такої далекої і чужої, відвернувшись і від живих, прогресивних 
напрямків сусідньої Галичини — найближчої за умовами життя, угро-руська 
інтелігенція протягом X IX  ст. майже не пішла далі початків культурного 
руху часів Бачинського й застигла в культурній непорушності. Нехтуючи 
мовою народу, але не маючи змоги прищепити йому ту культуру, про яку 
мріяла (зовсім, утім, платонічно), вона, кінець кінцем, прийшла до повного 
відчуження від народних мас. О скільки її панрусизм ніякого живого куль
турного змісту їй самій не давав, а, з  іншого боку, викликав підозріливе, 
недоброзичливе ставлення угорського уряду (з  часів 1848 р. і тієї ролі, яку 
Росія відіграла тоді в угорських справах, він пройнявся ворожістю й підозрі- * зі

1 3  1772 р., коли до Австрії було приєднано Галичину, й до 1867 р., коли Угорщина
зі звичайної австрійської провінції перетворилась на майже самостійну державу, і ця окре- 
мішність знову послабила зв’язки Угорської Русі з Галичиною.
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ливістю до всього, що нагадувало про Росію ), то молодше покоління угро- 
руської інтелігенції, яке виросло в умовах, створених дуалізмом 1867 р., 
централізмом і шовінізмом нової Угорщини, почало взагалі байдужіти 
до своєї народності, кидаючи свою мову та перетворюючись на справжніх 
і щирих мадярів (мадяронів, як їх звуть). Так утворився дійсний стан справ 
в Угорській Русі, де органом угорсько-руської інтелігенції слугує мадярська 
газета «Kelet», де зустрічаються лише поодинокі люди, котрі пишуть або 
читають російською чи українською і де мадяризація проникає аж  до кісток 
цієї інтелігенції, як зізнаю ться її власні представники.

Ц е дезертирство угро-руської інтелігенції — спочатку в бік панрусизму, 
потім у бік мадяризації — мало дуже сумні наслідки для народних мас. З а 
лишившись без будь-якого кермування, без будь-яких просвітніх засобів, які 
були можливі тільки при рідній мові, поставлене, крім того, у вельми тяжкі 
економічні умови, через невдале здійснення селянської емансипації, — на
приклад, позбавлене сервітутів, що відігравали дуже важливу роль у селян
ському господарстві, між іншим, права випасати худобу на пасовиськах, які 
перебували у спільному володінні селян і поміщиків, — селянство опинилося 
у невимовно тяж кому становищі. Величезні маси селянства опинились 
у становищі безвихідних наймитів у ж идів-лихварів, що практикували 
безкарно вишукані різновиди сільськогосподарської «лихви», скупили се
лянські землі й володіли іноді двома третинами або трьома чвертями голів 
сільської худоби, яку вони віддають у користування селянам на жахливих 
умовах. Із цієї справжньої кріпосної залежності «від свого ж ида», в якій 
селянські родини перебувають стосовно цих лихварів і яка підтримується 
справжнім терором з  боку останніх, зовсім немає виходу за нестачі дешевого 
кредиту, за  цілковитої відсутності заводської чи фабричної промисловості 
та будь-яких промислів. Х то тільки має хоч якусь можливість зібрати гроші 
на дорогу, емігрує, і серед емігрантів до Північної Америки угро-руське 
селянство дає порівняно дуже високі цифри.

Ц е  тяж ке становище угро-руського населення нарешті привернуло 
увагу урядових сфер Угорщини, взагалі досить недоброзичливо налаш то
ваних до своїх українських співгромадян через панрусизм угро-російської 
інтелігенції. М іністерство рільництва у 1897 р. зайнялося розслідуванням 
причин економічного занепаду угро-руського селянства і останніми рока
ми почало вж ивати заходів для поліпшення його побуту. Засновую ться 
читальні, споживчі крамниці, установи деш евого кредиту, роздається 
на пільгових умовах інвентар і т. ін.; видається, тим самим міністерством 
рільництва, популярна газета для селян, досить чистою (порівняно) на
родною мовою. Щ е  раніше, вж е з  18 8 0 -х  рр., міністерство народної
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просвіти вирішило запровадити у школах, де ще втрималося викладання 
рідною мовою (або принаймні — викладання цієї останньої), зам ість 
тарабарщ ини, якої тут вживали, — мову народну й почало видання п ід
ручників народною мовою.

Звісно, в подібних починаннях самими бюрократичними заходами успіху 
досягнути важко1. Потрібним є сприяння самого суспільства. А  угро-руська 
інтелігенція частково так щиро мадяризувалася, що втратила, як ренегат
ська, будь-який інтерес до народних мас, частково дотримується все ще ідей 
панрусизму, ставиться неспівчутливо до інтересів розвитку народної мови й у 
своїх виданнях (малочисельних і жалюгідних) намагається дотримуватись 
«язичія». Т ільки поява нового покоління, проникнутою народолюбними 
й народними прагненнями, могла б змінити справи на краще, — але поки 
що його ще немає.

У набагато кращ их умовах перебуває третя провінція австрійської 
України — Буковинська Русь. Край цей до свого приєднання до Австрії 
у 1774 р. входив до складу М олдавії, під верховенством Туреччини. 
У  своєму культурному та суспільному розвитку він відстав ще більше, ніж 
Галичина, але імміграція сюди з Галичини (з  якою Буковина, після переходу 
під владу Австрії, була досить тісно пов’язана різними адміністративними 
з в ’язками) нової русинської інтелігенції, вихованої у прогресивних та на
родницьких прагненнях галицького відродження, дає з  1880-х  рр. рішучу 
перевагу національним та демократичним елементам над місцевим реакцій
ним москвофільством і пов’язує тісними з в ’язками «Буковинську Русь» 
з  подальшим культурним і національним рухом Галичини. И  хоча серед 
Буковинської Русі й тепер не бракує прихильників теорії «Буковина для 
буковинців», які не симпатизують впливові галичан на життя Буковини, 
й останнім часом ця течія проривається зі значною силою, але, без сумні
ву, Буковина вже міцно пов’язана із загальним українським рухом і з  цих 
з в ’язків у жодному разі не вийде.

Місцеві відносини, проте, багато в чому відрізняються від галицьких. 
Насамперед, тут немає тих готових кадрів інтелігенції, які дало Галичині уні
атське духівництво. Православна церква, до якої належить корінне українське 
та румунське населення Буковини, перебуває в руках румун, і останні вико
ристовують її як засіб для румунізації українського населення. Український 
рух підтримується головним чином світськими елементами — чиновництвом,

1 Тим більше, що урядові сфери, боячись панрусизму, не бажали б і панукраїнізму 
й хотіли б утримати Угорську Русь у цілковитій відокремленості; тому вони уникають 
звертатися до тих культурних засобів, які могла б дати Угорській Русі Галичина, заселена 
тими самими українськими різновидами, у тих самих умовах побуту й культури.
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народними вчителями. Селянство до останнього часу вирізнялося крайньою 
інертністю, сліпо слідуючи інструкціям своїх «капітанів» — повітових на
чальників, так що місцева адміністрація (німецька) була повним господарем 
краю і місцеве представництво мало дуже невелике значення (будь-якого 
роду вибори відбувалися за вказівками адміністрації). Українські політики 
Буковини довго обмежувалися клопотаннями та поданнями на адресу правля
чих сфер і лише в останнє десятиріччя пішли «в народ», організовуючи селян 
за допомогою читалень, популярних газет, зборів (віча), «Січей», ощадних 
кас. Ц я  діяльність, якщо триватиме достатньо енергійно й наполегливо, без 
сумніву, не залишиться безплідною, і деякі симптоми підвищення суспільної 
й політичної свідомості у буковинських селян помітні вже й тепер.

Тутешнє селянське населення перебуває загалом у кращих економічних 
умовах, ніж галицьке, не кажучи вже про угро-руське. Румунська зем 
левласницька шляхта (бояри) не має такого впливу у центрального уряду, 
як польська шляхта Галичини, а в краї мусить ділити свій вплив з  німецькою 
бюрократією, яка намагається, за  давньою звичкою, тримати край у своїх 
руках і підтримувати німецький елемент у цьому останньому прихистку 
германізму на південному сході1. З  огляду на це остання надає підтримку 
то українському елементу проти румунського, то цьому останньому проти 
українського, й буковинські русини, таким чином, не зустрічають на сво
єму шляху такого непробивного муру, яким є панування польської шляхти 
у Галичині, залишеній у безконтрольне розпорядження цій шляхті централь
ним урядом. Торік русинські депутати, об’єднавшись із демократичними 
й ліберальними представниками румунського, німецького та жидівського 
населення в одну «Вільнодумну спілку», отримали навіть провідну роль 
у місцевому сеймі та провели кілька дуже істотних ухвал. Щ оправда, 
«Спілка» довго не прожила в цьому складі й за кілька місяців залишилась 
у меншості, а проведені нею закони (між  іншим, виборча реформа у про
гресивному, демократичному дусі) через це не одержали урядової санкції, 
але як симптом цей епізод має неабиякий інтерес.

«Зелена Буковина»2, як її називають, має всі шанси майбутнього р оз
витку, і навіть тепер, зайнята своїми місцевими інтересами, лише починаючи 
рухатись, вона робить уже й до скарбниці українського руху свої внески. 
Старше покоління буковинців дало українській літературі новеліста й поета

1 Для підтримки на Буковині німецького елементу, що представлений кількома десят
ками тисяч чиновницьких родин та міської буржуазії, у 1870-х рр. було навіть засновано 
тут університет, коли у Львівському університеті припинилося викладання німецькою 
мовою. Він і досі залишається одним з найменших університетів Австрії.

2 Її назву зазвичай виводять від букових лісів, що її вкривали; звідси цей епітет.
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О сипа Ф едьковича — найбільший талант, якого взагалі дала австрійська 
Україна до останньої чверті X I X  ст., та популярного поета й композитора 
Ісидора Воробкевича. Н ове покоління з  честю репрезентовано в ній талано
витою белетристкою О льгою  Кобилянською. Д ля маленької Буковинської 
Русі цього не мало!

Таким є національний і політичний баланс українських земель Австро- 
Угорщини, з  яким вона увійшла у нове століття. Такі їхні культурні й націо
нальні набутки, здійснені в тяжких умовах їхнього відродження. Останніми 
місяцями, наприкінці 1905 р. й на початку 1906 р., перед нами сяйнула надія 
на зміну цих умов на краще, на вихід із гноблення та зневаження, в яких вони 
досі жили. Щ оправда, ці надії поки що не містять у собі нічого певного; але 
ця перспектива кращого майбутнього та побоювання, аби ворожі елементи 
не вбили цієї можливості кращого, так сильно збентежили українське населен
ня Австрії, і сама можливість поліпшення, якби вона здійснилася, є настільки 
важливою, що я повинен на завершення цього огляду присвятити кілька рядків 
цьому останньому моменту із суспільного життя австрійської України.

Вихідними пунктами послужили: з  одного боку, політична криза Угор
щини, з  іншого — ті визвольні віяння, які від революційних рухів Росії 
могутніми струмами пройшли по решті країн Європейського континенту.

Угорська криза виросла на ґрунті прагнень правлячої угорської аристо
кратії та буржуазії до знищення останніх реальних з в ’язків, що з ’єднують 
Угорщину з  Австрією, та перетворення цієї унії у суто особисту, династичну. 
З  деяких питань, пов’язаних з  відокремленням угорської армії, ці прагнення 
знайшли відсіч в «угорського короля» (австрійського імператора), і, оскільки 
ні та, ні та сторона не хотіла поступитися, це призвело до конфлікту, що з 
1904 р. вже прийняв досить гостру форму. Д ля залякування угорської опо
зиції король у 1905 р. пригрозив перспективою октроїрування в Угорщині 
загального виборчого права, замість нинішнього, яке надає привілейоване 
становище угорській аристократії та грошовитій бурж уазії за  рахунок 
робітничих мас — з одного боку, і за  рахунок пригноблених угорським 
пануванням інших народностей Угорщини — з  іншого. А ле така «погроза» 
стосовно Угорщини неминуче поставила на чергу питання про запрова
дження загального виборчого права на землях самої Австрії (Ц ислейтанії), 
що також досі були позбавлені цього права. Серед демократичних елементів 
і пригноблених народностей Австрії, невдоволених нинішньою виборчою 
системою (яка дає величезні переваги куріям землевласників і капіталістів 
та фактично майже виключає з  представництва хліборобські й робітничі 
маси), почалися потужні заворушення. Дедалі посилюючись, вони не при
пинилися й тоді, коли стало зрозуміло, що серйозних намірів запровадити



4 10  НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

в Угорщині загальне виборче право уряд зовсім не має. Успіхи визвольного 
руху в Росії, перший залізничний страйк, видання маніфесту 17 жовтня 
і т. д. ще більше посилили рух на користь виборчої реформи та справили 
сильне враження й на урядові сфери. Щ е  у вересні 1905 р. уряд Австрії 
висловлювався проти різких стрибків і визнавав можливість лише посту
пового розширення виборчого права; після жовтневих подій та грандіозних 
маніфестацій, здійснених прихильниками реформи в Австрії, він вирішив 
піти назустріч цій вимозі, «поки не пізно».

Ц е  ріш ення, висловлене цілком беззаперечно, злякало всіх beati 
possidentes [прихильників] нинішнього режиму. З  їхнього боку почалися 
всілякі підступи проти реформи, спроби парламентського тиску і т. ін., 
а коли уряд і сам імператор все-таки заявили, що проведення загального 
виборчого права вважають зі свого боку справою вирішеною, з  їхнього боку 
почалися намагання зберегти привілейоване становище своїх народностей 
і суспільних класів з  допомогою створення місцевих винятків чи штучного 
розподілу виборчих округів (т. зв. «виборча геодезія»).

Особливо енергійні й неперебірливі намагання в цьому напрямку виявив 
польський парламентарний клуб разом з  панівними польськими шляхет
ськими і взагалі всілякими зацікавленими в утриманні польського панування 
в Галичині колами. Своєю  чергою, ці підступи викликали серед українського 
суспільства та народних українських мас енергійний рух на захист загально
го, рівного й прямого голосування1. Кінець 1905 і початок 1906 р. минули 
в Галичині серед нечуваного політичного пожвавлення, особливо серед укра
їнського населення. Сотні мітингів (віч) було влаштовано по містах, містечках 
і селах, з  ініціативи політичних організацій й самого населення, самих селян, 
які надзвичайно свідомо поставилися до важливості моменту й небезпеки, 
що загрожувала з  боку панівних груп, та виявили небувалу перед тим само
діяльність. Безуспішними були намагання польської адміністрації і шляхти 
придушити цей рух заборонами або провокувати селянські маси, викликати 
серед них рух проти жидів, щоб потім скористатися такими спалахами для 
запровадження воєнного стану і з  його допомогою придушити цей рух (для 
цього шляхетська й націоналістична польська преса посилено розпускала 
фальшиві звістки про жидівські погроми, приготування до різанини і тому 
подібні, що насправді не існували, жахіття). Н езваж аю чи на перешкоди, які 
ставилися перед ним, рух розвивався з  неймовірною силою, з  неймовірною 
витримкою, у чітких межах конституційної законності. У  великих містах 
влаштовувалися грандіозні маніфестації, що залучали десятки тисяч селян 
з  околиць; на віче, влаштоване у Львові, прийшло до 50-ти  тисяч населення.

1 Таємність при голосуванні запроваджено вже раніше.
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Наскільки цей рух паралізував підступи польських реакціонерів, важко 
сказати. їхні намагання, щоб Галичину було виключено з  реформи або щоб 
у ній залишено було двоступеневі вибори депутатів від сільських округів, 
поки що залишились безуспішними. Та все ж  уряд у своєму проекті реформи 
зробив усе можливе (навіть неможливе) в інтересах своєї шляхетської гвар
дії, щоб зберегти для польського елементу як тільки можливо привілейоване 
становище. Ц ей проект, запропонований уже парламенту1, створює виборчі 
округи, удвічі менші в Західній, польській, Галичині, удвічі більші у Східній, 
українській, її частині, виділяє міські округи, де поляки при допомозі жидів 
сподіваються проводити своїх кандидатів, приєднує пограничні українські 
округи до польських, засуджую чи їх на безвихідну меншість, нарешті, 
запроваджує (тільки в Галичині, і лише в сільських округах) представни
цтво меншості, з  надією, що, з  допомогою адміністрації і тих фокусів, які 
практикуються на галицьких виборах, поляки й там, де їхній відсоток і зо 
всім мізерний, зуміють здобути собі третину голосів, необхідну для такого 
представництва меншості. В результаті, за  розрахунками самого уряду, 
українське населення Галичини, рівне за чисельністю з  польським (власне, 
воно переважає), може розраховувати мати 27 представників, поляки — 61, 
а насправді, поки існуватиме нинішня адміністрація, а шляхта пануватиме, 
як і зараз, навіть ця цифра 27 є дуже оптимістичною.

І все ж , навіть у такій препарованій у польських інтересах формі, ре
форма створила б значне поліпшення становища українського населення. 
Утворилися б сприятливіші шанси для боротьби; кількість представників 
українського населення збільшилася б удвічі; шляхті довелось би поділитися 
місцями з  представниками більш прогресивних течій (поки ще слабких) 
у польському населенні. Та перед реформою лежить ще довгий шлях: ни
нішній парламент навряд чи прийме її, її запропонують новому, який буде 
обрано восени, й невідомо, чи прийме парламент цю реформу й чи не зазнає 
вона при цьому значних змін, які погіршать її ще більше.

В Угорщині уряд у своїй боротьбі з  правлячою угорською аристократією 
та буржуазією також поки що не зробив нічого для поліпшення становища 
робітничих мас загалом і не угорських зокрема, що могло б поліпшити стан 
і Угорської Русі.

О тж е, нинішній стан справ в Австро-Угорщині має різноманітні можли
вості поліпшення тих нестерпних умов, у яких живе тепер австрійська Україна, 
але нічого позитивного він поки що не приніс. Єдиною втіхою досі могло слу
гувати лише те, що ця криза відбувається тут без тих жахливих жертв, якими 
супроводжується визвольний рух у Росії. Але тепер і ця втіха починає печа-

1 10 лютого 1906 р.
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лити: провокація народних мас переходить всякі межі, посилюються арешти, 
військо починає стріляти у беззбройних і зовсім спокійних селян — словом, 
і тут підвалини кращого майбутнього також починають поливатися кров’ю.

Л ітература. М ої статті — «К  польско-украинским отношениям Га- 
лиции», Київ, 1905. В. Барвінський, «Досліди з  поля статистики» (нове 
видання — «Літ.-наук. бібліотека Видавничої спілки», 1901). В .Б у д зи - 
новський, «Х лопска посілість», 2-ге вид., 1901 (бібліотека «Видавничої 
спілки») — економічні відносини Галичини. В .Л укич , «Угорська Русь», 
Л ьвів, 1887 (короткий нарис). Е . Еган, «Економічне положення руських 
селян в Угорщині» («Л іт.-наук. бібліотека Видавничої спілки», 1901) — 
офіційна записка, подана чиновником, відрядженим міністерством ріль
ництва. С . С маль-С тоцький, «Буковинська Русь» , 1897; Kaindle, «D as 
Unterthanswesen in der Bukovina», 1899. П ро  сучасний стан австрійської 
України — щомісячні огляди М .Л озинського  в «Літературно-науковому 
вістнику» за 1906 р Л  441-470

Грушевский М . К  польско-украинским отношениям Галиции: І—IV  /  
М . Грушевский. — К.: первая Киевская артель печатного дела, 1905. — 112 с.
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Я кщ о в українських землях Австро-Угорщини національний розви
ток української народності, de jure маючи повну свободу, зустрічає великі 
перешкоди в тяж ких економічних, суспільних і політичних умовах, які 
роблять його посилений рух майже неможливим, так що Галицька Русь 
насилу несе на собі тягар навіть нинішньої національної праці й повинна 
розв’язати цілу низку вельми складних політичних проблем, щоб досягти 
свободи самовизначення, — то в Росії, загалом кажучи, справа перебуває 
у протилежному становищі: українська народність стримується у своєму 
розвиткові т іл ь к и  зовнішніми утисками й заборонами, за  наявності всіх 
умов та потреб розвитку.

Величезний край, який загалом має дуже добрі фізичні умови, вельми 
значні й не вичерпані ще, хоч і нераціонально експлуатовані, природні ба
гатства, гарні, а в значній частині навіть відмінні ґрунти, багаті родовища 
цінних мінералів і металів, особливо заліза та вугілля, великий асортимент 
культурних рослин, можливості для різноманітних промислів, володіє задат
ками значного розвитку фабричної та заводської промисловості1 й торгівлі, 
з  вельми важливими транзитними шляхами й прилеглим морем, — Україна 
має всі шанси матеріального, а потім і культурного розвитку. Населення ви
різняється великою фізичною життєздатністю, як показує високий відсоток 
приросту населення та ще вищий відсоток народжуваності, володіє великою 
екстенсивною енергією та асиміляційною силою маси. Н а  недавній пам’яті 
історії у порівняно недалекому часі, без будь-якої сторонньої допомоги, 
стихійною силою самого населення було відновлено або наново створено 
українську колонізацію величезних просторів південної та східної України 
й далі утворюються нові українські колонії (вкажу, наприклад, на україн
ську колонізацію Усурійського краю ), тимчасом як повністю розчинилися 
в українському елементі штучно впроваджені у досить значній кількості 
поселення сербів і болгар у Новоросії2. Запущ ене у широкий обіг уявлення 
про вроджену нездатність українського племені до організації перебуває 
у гострій суперечності з  фактами історії, що ж  до обдаровань, то стосовно 
народності, яка дала Гоголя, Ш евченка та безкінечний ряд більш чи менш 
яскравих талантів у різних сферах культури, не може бути ніяких сумнівів.

1 Досить нагадати, що останнім часом Україна давала майже половину металу, 
що видобувається в Росії.

2 На жаль, офіційна статистика Росії в останні десятиліття зазвичай не виокремлює 
українську народність в особливу категорію (кажучи постійно про «русское» плем’я), 
і це дуже ускладнює спостереження над українською колонізацією.
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З а  таких умов, займаючи суцільну територію, без чужих елементів, на
стільки значних, щоб вони могли порушити національну єдність території, 
українська народність має всі шанси для розвитку видатної національної 
культури. Значну  чужу домішку становлять жиди, але створенню націо
нальної культури, певна річ, не є перешкодою. If 378 Значний відсоток по
ляків т. зв. південно-західних губерній являє собою, у величезній більшості, 
ополячених тубільців.1,378 Більше значення можуть мати поляки, які у т. зв. 
південно-західних губерніях та сусідньому П обуж ж і становлять вищі, при
вілейовані класи, вельми впливові за  цілковитої відсутності української 
інтелігенції, що мають величезну економічну потугу у вигляді зосередженого 
в їхніх руках землеволодіння. Та їхня сила і перевага підтримуються, голо
вним чином, умовами старого режиму Росії, хоч останній, нібито, так палко 
ратоборствував з  польським елементом чи уявляв собі, що ратоборствує.

ї, 379 Інхелігентні класи й міська буржуазія в Україні й тепер ще пере
бувають під цілковитим впливом великоруської культури, але це тому, 
що немає — і не може існувати у таких умовах української культури.1,379

Н аліт обрусіння, який осів на інтелігентних класах та міській буржуазії 
України, не розірвав їхнього з в ’язку з  народними масами, навіть найбільш 
обрусілі, найбільш офіціозні представники її не перестають зазвичай вважати 
себе «теж малоросами». Національні маніфестації — на взірець відкриття 
пам’ятника Котляревському у П олтаві 1903 р. чи ювілейних урочистостей 
наступних років — знаходять у середовищі цієї, на вигляд цілком обрусілої, 
інтелігенції жваві й співчутливі відгуки. Те саме треба сказати про численні 
петиції, адреси, маніфестації останнього року з  питання про розкріпачення 
українського слова. Я кщ о більш культурні класи перебувають тепер під 
цілковитим впливом культури великоруської, то це тому, що немає культури 
української, яка не може існувати за нинішніх умов. Український театр упро
довж  тривалого часу був майже єдиним її проявом, і його широка і стійка 
популярність, незважаючи на бідність репертуару (про причини якої далі) 
та інші несприятливі умови, й живе співчуття до нього у цих інтелігентних 
та буржуазних сферах є вельми красномовним симптомом. М ені особисто 
доводилося зустрічати людей, цілком, очевидно, відірваних від української 
народності та мало свідомих, які по дорозі робили великий гак, щоб заїхати 
до міста, де можна було потрапити хоча б на одну виставу «до малоросів». 
Українська книжка має вельми значний попит — хоча все ще є напівзабо- 
роненим плодом. «Кобзар» Ш евченка, твори Котляревського розходяться 
сотнями тисяч. Дозволена цензурою у 1898 р. хрестоматія вибраних укра
їнських письменників «Вік» — певний сурогат історії літератури — розі
йшлася за кілька місяців, незважаючи на досить високу ціну та значний
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наклад випуску (кілька тисяч). Коли на початку 1906 р. з ’явилася перша 
щоденна газета українською мовою, роздрібний продаж її в деяких містах 
одразу сягнув кількох тисяч примірників (аж  поки — втім, дуже скоро — 
відбулася її заборона) і т. ін.

Усе сказане дає мені право з  цілковитою переконаністю говорити, 
що після припинення зовнішніх утисків українська народність безсумнівно 
ввійде у стадію широкого національного розвитку, вж е підготовленого 
культурними успіхами української національності в Галичині.

1 379 П роти створення національної культури у повному значенні цього 
слова повторюється аргумент, що українська народність може залишатися 
у суто етнографічних своїх проявах, що українська мова може залишатись 
у сфері «хатнього вжитку», для потреб людей, які не засвоїли великоруської 
мови, але для задоволення вищих культурних потреб інтелігентного класу 
мовою літератури, науки — має бути тільки мова великоруська. Цими аргу
ментами, які з  голосу реакційної преси повторюються й різними «помірко
ваними» людьми українського походження, мотивуються заборони — котрі 
ще залишаються в силі — наукових книжок та наукових читань українською 
мовою, перекладної літератури й навіть сценічних і белетристичних творів, 
де виводяться люди освіченого класу.1,379

°. 277 Російський уряд довго дотримувався політики повного ігнорування 
української народності та української мови — не визнаючи їхнього існуван
ня. Тому для української народності не визнавалося навіть тієї мінімальної 
національної крові, яка визнається для інших інородців Росії, що до них 
ставлення так само недоброзичливе.

Стихійна сила українства й тяжіння його до галицьких національних 
центрів змусили його до певної міри відмовитись від здійснення такої про
грами, але він усе ще вагається між принципами повного визнання українства 
та визнання української мови, української народності як етнографічного 
провінціалізму у певних місцевих межах.

А ле, з  іншого боку, недопущення конкретно-наукової книжки, призна
ченої для народу. Н е  можна домогтися дозволу на видання чи допущення 
в Росію  українського перекладу Євангелія та Б іблії і т. ін. О станнім  
часом із клопотанням про дозвіл українського перекладу Євангелія при
єдналася навіть П етербурзька академія наук, але перешкодою був уже 
С инод і т. д .0,277

1,380 Усі подібні засоби дійсно справляють свій вплив, затримують, зу 
пиняють культурний рух, але тільки до певної міри: широкий та всебічний 
розвиток української народності є лише питанням часу, можливо — дуже 
недалекого часу.1,380
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Усі утиски, заборони, репресії, спрямовані проти українства, не вбива
ють, а лише гальмують і відтерміновують його розвиток, гальмуючи й затри
муючи разом з  тим вільний розвиток культурних сил тридцятимільйонного 
українського населення Росії, з  величезними втратами для нього, отже, 
звісно, й для самої держави.

Ставлення уряду Росії до української народності взагалі було однією 
суцільною історією репресій. Поставивш и собі за мету досягнення зовніш 
ньої однаковості замість внутрішньої одностайності, за висловом одного 
із сучасних державних мужів Росії, він, як ми бачили, з  енергією й послі
довністю, гідними кращої мети, прагнув до того, щоб згладити, витравити 
історичні форми українського життя та національні особливості, послабити 
все, що вирізнялося порівняно з  життям великоруського народу й загальним 
тоном відносин імперії.

Спершу він спрямовує свою енергію на знищення політичної окреміш- 
ності й автономії України, місцевих форм політичних і суспільних відносин 
та здійснює ці прагнення, не цікавлячись бажаннями й прагненнями укра
їнського суспільства й народу, не звертаючи уваги на відчайдушний опір, 
глибоке невдоволення, не рахуючись зі своїми обіцянками й зобов’язаннями. 
Потім він намагається внести ту саму нівеляцію і в культурне та духовне 
життя України, витравити традиції її минулого життя й не лише підкорити, 
а й цілковито асимілювати її у великоруську культуру. М ова — цей перший 
і найважливіший показник національної окремішності — привертає до себе 
головну увагу політиків нівеляції, і ми бачили, як уже у першій чверті 
X V III  ст. уряд висуває вимогу, щоб в українській літературі «никакой р оз
ни и особаго наречия не было». Придушивши, дійсно, будь-яку літературу 
місцевою мовою цензурними репресіями у X V III  ст., урядова політика стає 
у X IX  ст. на ту точку зору, що української мови «не було, немає і бути 
не може», як висловився у своєму циркулярі міністр Валуєв, солідаризу
ючись із жалюгідними вигадками, що українська мова являє собою лише 
спотворення російської мови, «зіпсовану російську мову» тощо1. Вроджене,

1 Вказуючи на небажаність українських книжок для народу, міністр, за словами 
київського цензурного комітету, посилається на думки «більшості малоросів», нібито ви
словлені у пресі: «Вони вельми слушно доводять, що ніякої малоросійської мови не було, 
немає й бути не може, і що їхнє наріччя, вживане простолюдом, є тією ж російською 
мовою, тільки зіпсованою впливом на неї Польщі; що загальноруська також зрозуміла 
для малоросіян і навіть набагато зрозуміліша, ніж тепер вигадувана для них деякими 
малоросіянами й особливо поляками так звана українська мова; особам того гуртка, який 
намагається довести протилежне, більшість самих малоросів докоряє за сепаратистські 
заміри, ворожі щодо Росії й згубні для Малоросії». Чи треба говорити, що цю «більшість 
малоросів» насправді ніхто ніколи не запитував і вона ніколи не висловлювалася в цьому
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цілком природне, стихійне прагнення української народності до прояву 
свого національного змісту уряд представляє, словами реакційної преси, 
як штучно прищеплені сторонніми впливами, ворожі державі політичні 
наміри, які підлягають переслідуванню й викоріненню, результати інтриги 
польської, австрійської та бозна-щ е якої. «Сепаратизм» стає страшним 
криком, що провіщує всілякі лиха, і під це поняття підводяться найне- 
винніші прояви любові до рідного краю й народу, його мови й минулого* 1. 
І, завзято створюючи своїми репресіями всі приводи для невдоволення, для 
«сепаратизму», з  іншого боку, в ім’я привиду цього сепаратизму позбавляли 
величезне українське населення імперії найелементарніших освітніх засо
бів, задоволення найперших потреб духовного життя людини — вживання 
рідної мови і творчості на ній.

Неможливість здійснити насправді смертний вирок, винесений укра
їнському слову в Росії, проте, не могла не бути помічена керівниками вну
трішньої політики. Грандіозність насильства, яке мало бути скоєне з  цією 
метою над десятками мільйонів української народності, не могла не бен
тежити їх, тим більше, що апокрифічність думки «більшості малоросів», 
на яку посилалися за  слушної нагоди, не могла бути для них таємницею. 
Стихійна прихильність українського населення до особливостей свого життя 
та своєї мови, яка зробилася загальним місцем у літературі, була відома й їм. 
Тому ми помічаємо певні вагання, характерну половинчастість у здійсненні 
урядової програми щодо української народності. Вона вагається між прин
ципами цілковитого заперечення української мови й визнання української 
мови та української народності як етнографічного провінціалізму, у певних 
тісних межах. П роти прагнень українців до створення національної куль
тури у повному значенні цього слова висуваються міркування, що укра
їнська народність може залишатися в суто етнографічних своїх проявах, 
що українська мова може залиш атись у сфері «хатнього вж итку», для 
потреб людей, які не засвоїли великоруської мови, але слугувати засобом 
задоволення вищих культурних потреб, бути мовою інтелігентного класу, 
літератури, науки — має лише мова великоруська, або, як зовсім неслушно

сенсі? Навпаки, опитування й анкети з цього питання, де вони проводились, як ще по
бачимо, давали цілком протилежні результати.

1 Уже в 1850-х рр. існувало розпорядження, що вимагало від цензури якомога суво
рішого ставлення до всього, пов’язаного з українською мовою й народністю, «не даючи 
переваги любові до батьківщини над любов’ю до вітчизни», і цензура викреслювала з іс
торичних пам’яток місця, де вбачала «небезсторонність до малоросійської народності». Так 
було спотворено цензурою у 1853 р. видання літопису Грабянки («Цензура в царствование 
имп. Николая». — «Русская старина», 1904, II, стор. 441—442).
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її називають при цьому — мова загальноруська1. Ц ими аргументами, які 
з  голосу офіціозної преси іноді повторюються й різними «поміркованими» 
людьми українського походження, мотивувалися й до сьогоднішнього дня 
мотивуються заборони, які переважно залишаю ться чинними, наукових 
книжок та наукових читань українською мовою, перекладної літератури 
і навіть сценічних і белетристичних творів, де виведено людей освіченого 
класу, також  заборона обігу в Росії наукових і белетристичних творів, 
що виходять за  кордоном (головним чином у Галичині).

А ле, прагнучи зберегти роль культурної мови виключно за  мовою 
великоруською, ця національна політика, з  іншого боку, не наважується 
дозволити українську мову до вільного обігу і в середовищі «хатнього 
вжитку», нижчої, сказати б, культури, допустити його до початкової школи, 
до церковної проповіді, до популярної белетристичної й наукової літератури. 
Тут, мабуть, діяло усвідомлення стихійної сили українства й лякало ті сфе
ри, які приймають рішення: з ’являлося міркування, що, поки українська 
книжка обертається в тісному колі інтелігенції, вона не являє собою нічого 
поважного, та якщо вона ввійде до селянського середовища, якщо останнє, 
виховавшись на українському слові, знайде в ньому свій орган культурного 
розвитку, то вона зі стихійною силою крок за кроком розсуне всі межі, які 
будуть поставлені урядом українському слову2. Уявлялася страшна для цен
тралістичної політики бюрократії перспектива культурного відокремлення 
величезного народу, який в офіційних сферах усе ще вперто включається 
до поняття «русскаго» й слугує будівельним матеріалом для великоруської 
культури й державності. Ц і міркування змусили заступати українському 
слову шляхи «в народ» так само старанно, як і до сфери «вищої культури».

Але, з  іншого боку, і на цілковиту проскрипцію українського слова (яка, 
власне, відповідала їхнім планам) урядові сфери не наважуються, боячись 
надто загострити питання. Зв ідси  ці непослідовності, півзаходи, єдина мета 
яких — всіляко затримувати, за всяку ціну, розвиток української літера
тури й національності, не давати їй вийти зі стадії животіння. Такий сенс 
має ця невизначеність цензурної та адміністративної практики, де ніколи 
не знають наперед, що буде дозволено і що заборонено, ця система «ви

1 На цілковиту безпідставність цього ходячого терміна вказала цілком певно у своїй 
недавній записці Петербурзька академія наук. «Нашу літературну мову, мову освічених 
класів та письменства всякого роду, слід назвати цілком великоруською, — каже вона. — 
Підстав назвати тепер цю мову загальноруською ми не бачимо, бо вона не являє собою 
амальгами, в якій би, хоч і нерівномірно, відобразились особливості всіх живих російських 
говірок» (стор. 15).

2 Цю думку було розвинуто особливо виразно (з доступних нам документів) у за
писці генерал-губернатора кн. Дондукова-Корсакова.
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нятків» і передишок між загостреннями заборонних заходів і поряд з  ними 
таємні переслідування всього і всіх, що заявляє чим-небудь своє співчуття 
до українства. Ц і засоби справді справляють свій вплив, затримуючи певною 
мірою розвиток українства, та водночас призводять до загострення відносин, 
а з  іншого боку, дуже тяж ко позначаються на культурному й економічному 
становищі народних мас, позбавлених будь-яких засобів розвитку через 
заборони українського слова.

Ц иркуляр 1863 р. та закон 1876 р., який підтвердив і розвинув його, 
заступали дорогу українському слову до сфери і вищої, і нижчої культури1; 
трохи пом’якшені згодом розпорядженням 1881 р., вони допускали його 
до сфери белетристики та сценічних вистав, себто до сфери, яка вважалася 
найменш поважною й найменш небезпечною, але й тут до нього застосову
валася низка обмежень, що виключали його із загальних цензурних норм 
й вимагали стосовно українських п’єс та творів друку особливої суворості, 
аж  до пропозиції цензурі «скорочувати з  метою суто державною» кількість 
українських творів навіть незалежно від їхнього змісту2. Щ одо українських 
творів було запроваджено подвійну цензуру — крім цензурних комітетів, 
ще вторинна цензура в Головному управлінні у справах друку, а цензурна 
практика розвивалась у напрямках, вказаних згаданими розпорядженнями: 
не дати змоги розвиватись українській мові до ступеня органу вищої куль
тури, всіляко звузити сферу його існування й звести до мінімуму взагалі 
кількість українських книжок.

Я к  я вже згадував, у дусі цих тенденцій вводилися періоди цілковитих 
заборон українського слова, досить тривалі, упродовж кількох років, коли 
не пропускалося зовсім нічого українською мовою або майже нічого — т. зв. 
антракти українського слова, у 1 8 6 4 —1870 та 187 6 —1880 рр. С касував
ши безумовну заборону, цензурна практика у 1 8 8 0 —1890 рр. обставляла 
українські твори, навіть і белетристичні, низкою обмежень.

Заборонялись, як я вже згадав, твори з життя інтелігенції й театральні 
п ’єси т. зв. «сурдутні», де виступали представники інтелігенції: цим мали 
на увазі затримати українську мову у становищі напіветнографічного яви
ща, що змальовує побут лише простолюду, а не культурного органу. Такий 
самий характер мало гоніння на «неологізми», які, мовляв, порушують 
чистоту народної мови та запроваджую ть нові, культурні поняття в мові; 
цензура з  цих філологічних міркувань також  забороняла українські твори.

1 Див. вище, розд. X X IV .
2 Пропозиція петербурзькому цензурному комітетові 1892 р. Пор. циркуляр на

чальникам губерній 1884 р., що вимагав від них пильного спостереження та всілякої 
обережності при дозволі українських вистав. Записка Академії наук.
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У 1895 р. Головне управління у справах друку запропонувало цензурним 
комітетам не дозволяти до друку книжок і збірників українською мовою, 
призначених для дитячого читання, «хоч би за суттю змісту вони й уявлялися 
благонаміреними»1. Заборонялися п ’єси і твори друку із соціальною під
кладкою, твори національно-патріотичного й історичного змісту. Ц ензура 
викреслювала навіть такі слова, як Україна, Січ, козак, або забороняла 
твори, в яких були такі сюжети. Довго не пропускалися збірники й альма
нахи, що укладалися як сурогат українського часопису: цензура не хотіла 
допускати цього сурогату з  огляду на те, що видання газет і журналів укра
їнською мовою не допускалося (про них закон 1876 р., щоправда, нічого 
не говорив, але на практиці виходили з  того ж  принципу: не допустити 
української мови до значення культурного органу). Н е  допускалися пере
клади белетристичних творів та поезій з  інших мов на українську.

Врешті, не допускалися значніші твори, просто тому, що вони вже своїми 
розмірами були б надто помітним набутком для засудженої «на небуття» 
української літератури.

Ч ерез вигадливість цензури у добачанні «найменших приводів» до з а 
борони, яка то посилювалася, то слабшала відповідно до вказівок згори, 
цензура для українських книжок часом ставала справжньою лотереєю: 
один і той самий твір в одному випадку заборонявся, в іншому — запропо
нований знову, під інакшим заголовком, — дозволявся, і навпаки — твори, 
вже дозволені, заборонялися при новому виданні. Та загалом лише не
велика частина творів проходила через цензуру, й то сильно спотвореною, 
часто — так сильно, що не лишалося можливості видати такий дозволений 
твір. Так, наприклад, з  230-ти  рукописів, поданих до цензури українським 
видавничим гуртком у Києві у 1895—1904 рр., тобто у роки, далеко не гірші 
в цензурному сенсі, лише 80  вийшли з  цензури у настільки благополучному 
вигляді, що їх, хоч і з  вадами, ще можна було віддати до друку. А  київське 
книговидавництво, звичайно, утримувалося від даремних витрат на подання 
до цензури явно «безнадійних» творів, і згадані роки, повторюю, належали 
до порівняно ліберальних щодо української цензури.

П ри цьому треба ще мати на увазі, що в цензурі гинули зазвичай най
серйозніші та найцінніші твори, які зачіпали й висвітлювали найважливіші 
питання українського життя. Тим часом різне літературне й нелітературне 
сміття пропускалося вільно, ніби навмисне, щоби знизити культурну вартість 
української літератури й дискредитувати її в очах інтелігенції — своєї й чужої.

Спеціальну сферу для різного роду утисків та обтяжень створював 
параграф закону 1876 р., який постановляв, що в українських творах «не

1 Див. записку Академії наук, стор. 88.
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повинно допускатися жодних відступів від загальноприйнятого російського 
правопису». Ц им заборонявся прийнятий в українській літературі правопис, 
що трохи відрізнявся від великоруського, й українські письменники досі 
змушені були дотримуватися правопису «общерусскаго», себто великорусь
кого. Та оскільки сама по собі вимога — дотримуватись у творах, написаних 
однією мовою, правопису іншої мови є не тільки з  наукової, філологічної, а й 
із суто практичної точки зору цілком нездійсненним абсурдом* 1, то не лише 
автори, а й самі цензори, звісно, не могли з ’ясувати для себе, як, власне, 
має виглядати українське слово в оболонці великоруського правопису. Тому 
широковживана примітка, яка долучалася до резолюцій про дозвіл книги: 
«дозволяється до друку, з  тим щоб при друкуванні було дотримано правил 
російського правопису», як вимога нездійсненна, давала цензору можливість 
не випустити у світ навіть книжку, дозволену вже цензурою.

Із цензурними перешкодами зустрічався — вже без будь-якої підстави 
у законі 1876 р. — також і випуск всілякого роду видань, присвячених 
Україні, малоруською мовою. І тут виключались українські вирази, діалоги, 
і до самого змісту — до історичних міркувань і до суджень про сучасні від

1 Дозволю собі навести думку із цього питання, висловлену в записці Петербурзької 
академії наук — себто особами, досить авторитетними й вільними від будь-якого «укра
їнофільського захоплення». «Нав’язування мові невластивого їй правопису невигідним 
чином позначається на книжковій продуктивності; такий правопис затримує вихід книжки
і тому лягає на вільну думку, вільну творчість гнітом, тяжчим за всілякі цензурні утиски. 
Ми далекі від думки приписувати укладачам проекту височайшого повеління 1876 року 
жорстоке бажання за допомогою узаконеного ними правопису затримати розвиток навіть 
красного письменства малоруського (бо затримати «шкідливі напрямки» у належних сюди 
творах передбачено правилом про те, «щоб дозвіл на друк творів красного письменства 
давався не інакше як після розгляду рукописів у Головному управлінні у справах друку»); 
саме тому ми схильні гадати, що ними керувала думка зблизити за посередництвом пра
вопису малоруську мову з російською. Дивна й хибна думка. Передусім, що розуміти 
під вимогою дотримуватися загальноприйнятого російського правопису? Якщо розуміти 
вимогу закону 1876 р. так, що, наприклад, малоруські слова: віра, дід, місто — мають 
подаватись у великоруській оболонці: в^ра, д*Ьд, м'ксто, себто щоб звук і зображувався 
літерою *fe, питається, що завадить малоросу зображувати через літеру звук і також, 
приміром, у словах: лід або ніс? — і він напише л^д, н^с. Чи виграє від цього справа 
зближення з великоруською мовою, де ці слова звучать лёд, нёс? Якщо, внаслідок на
кинутого йому правопису, малорос має написати мыло з ы, а мило з и, де знайдеться той 
коректор, той учений виправляч, який у малоруському звукові зуміє для кожного випадку 
розрізнити два різні звуки, що збіглися в одному ще мало не в дотатарську добу? І про 
це змішання и та ы гучно свідчитимуть насамперед ті історичні малоруські документи, 
при друкуванні яких закон вимагає «безумовно» дотримуватися правопису оригіналів, 
не підновляючи його, вочевидь, і в напрямку до загальноприйнятого російського право
пису» (стор. 24).
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носини — висувалися надто прискіпливі вимоги. Д ля характеристики може 
слугувати такий факт: 1887 р. «Н арис граматики малоруської мови» одного 
з  київських учених було повернуто авторові цензурою навіть без перегляду, 
на тій підставі, що «не можна ж  дозволяти до друку граматику тієї мови, 
яка приречена на небуття».

Ц я  відповідь одного з  виконавців урядової програми розкриває перед 
нами з цілковитою ясністю її керівну ідею стосовно української мови і з а 
галом українства. Українська мова була «приречена на небуття», українська 
народність — на вимирання як народність і на залучення до народності 
великоруської шляхом школи й культури. А ле ця програма у застосуванні 
до такої великої і давньої народності, як українська, є нездійсненною навіть 
для найкраще наладнаного та енергійного державного механізму. Я к  ми 
бачили вище, репресії, запущені в дію стосовно українського слова в Росії, 
мали наслідком лише перенесення центру ваги української національної праці 
до сусідньої Галичини, і тут, поза всякою необхідністю рахуватися з  різно
видами й течіями урядової політики, упродовж останніх десятиріч працювала 
українська національна думка над розробленням тих соціальних, політичних 
і національних проблем, які зробилися забороненими для неї в Росії, над 
створенням тих знарядь вищої та нижчої національної культури, які хотіла 
зробити недоступними для українства згадана політика. Безпощ адна війна, 
оголошена українству урядовими сферами Росії, яка не залишала місця 
жодним компромісам, жодному опортунізму, мала лише той результат, 
що керівні ідеї українства вироблялися у гострій опозиції бюрократичному 
абсолютистськи-централістичному старому режиму Росії.

Єдине, що цей режим міг протиставити такому стану речей, були знов- 
таки заборонні заходи щодо будь-якого роду українських публікацій, які 
виходили в Галичині, і він дійсно докладав вельми енергійних зусиль у цьому 
напрямку. Н е  лише публіцистичним творам, політичним часописам, а й 
белетристиці, творам науковим, навіть — збірникам історичних документів 
та етнографічних текстів, тільки тому, що вони мають українську обгорт
ку, — закрити доступ у Росію 1. Н аукові видання Н Т Ш , його збірники 
історичних, філологічних, природничо-історичних та математичних праць 
належать до числа «безумовно заборонених» у Росії — і до сьогоднішнього 
дня. Клопотання редакції дитячого журналу «Дзвінок» про допуск у Росію 
було свого часу відхилено «з політичних причин», а популярні брошури 
галицького друку про розведення свійської птиці чи удобрення ґрунту,

1 «Записки Наукового товариства ім. Шевченка» як журнал отримали доступ 
у Росію згідно з останніми правилами про допуск закордонних періодичних видань, але 
неперіодичні галицькі видання, наукові й літературні, залишаються забороненими.
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принагідно виявлені у російськопідданих, ще не так давно підводились під 
дуже серйозні параграфи про тримання заборонених творів.

Та всі ці заборонні й каральні заходи лише частково могли досягати 
своєї мети. Незважаю чи на всі заходи запобігання й припинення, закордонні 
видання у Росію, певна річ, діставалися. Ідеї, що живили національний рух 
Галичини, не потребуючи для пропуску квитка і не підлягаючи митному 
огляду, поширилися в українському суспільстві Росії, яке з ’ясувало свої 
життєві завдання паралельно з  національним рухом австрійської У країни...

А ле, не досягаючи своєї мети — перешкодити розвиткові української 
мови як мови культурної, а українській народності завадити у її національно
му самовизначенні, — ці заборонні й каральні заходи завдавали неоціненної 
шкоди українській народності загалом, а зокрема — українському населенню 
Росії. «Звісно, праця хоч би й для невеликого куточка рідної землі, яким 
є Галичина й Буковина, дає певне моральне задоволення українським діячам; 
та воно мізерне порівняно з тим почуттям невимовного болю, яке охоплює 
їх при погляді на становище рідного народу тут удома. Вони бачили, що на
род позбавлений єдино можливого для нього засобу просвіти — школи 
й книжки рідною мовою; вони були свідками того безпощадного процесу, 
який дедалі більше й більше занурював населення рідної країни у безпро
світний морок неуцтва. Духовні творчі сили народу завмирали; падала 
його культура, він був безсилим у боротьбі з  несприятливими соціальними 
та економічними умовами, що доводили його становище до цілковитої 
безвиході. Усе це коїлось на очах в українських діячів, але руки їхні були 
з в ’язані, вуста наглухо стулені; у них відібрали право й можливість навчити 
народ рідній грамоті, р оз’яснити йому його становище, вказати йому шляхи 
до дальшого розвитку. Залиш аючись фізично на Батьківщині, прикуті до неї 
усіма своїми почуттями, думками й інтересами, вони духовно були вигнані 
з  неї й мусили жити серед рідного народу безправними вигнанцями, німими 
свідками того, що відбувалося»...

Ц і слова недавньої записки «П ро потреби українського друку»1 дуже 
добре характеризують становище українського суспільства. Ані зведена цен
зурними заборонами до наймізерніших розмірів, до жалюгідних обрізків укра
їнська література Росії, ані закордонна — яка лише контрабандою проникає 
до Росії, звісно, не могли задовольнити культурні запити багатомільйонного 
українського населення Росії. Сорок років, що відділяють нас від першої з а 
борони українського слова у Росії — 1863 р., викреслено цими заборонами 
з  життя української народності, і яких років! Найкращого періоду — про
будженої суспільної думки, національного відродження, пошуку нових форм

1 Передрукована у «Киевской старине», 1905, IV, стор. 105.
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громадських і культурних відносин! Легко вимовити — ці сорок років, але жах 
обіймає душу, коли вдумаєшся в усю масштабність і непоправність шкоди, 
завданої народові. Покоління людей народжувалися й помирали з печаттю 
на вустах, позбавлені можливості користуватися даром, що відрізняє людину 
від тварини, — своїм словом, своєю природною мовою, себто єдиним точним 
і вільним знаряддям вислову своєї думки, яка в перекладі на чужу мову є лише 
більш чи менш віддаленою копією думки дійсної. Ж или й помирали, позбав
лені можливості того незрівнянного задоволення внутрішнього спілкування 
та проникнення в думки своїх співвітчизників, що його дає тільки рідна мова; 
позбавлені можливості творити своєю мовою; позбавлені, нарешті, змоги об
говорювати найбільш животрепетні питання свого краю і суспільства, рухати 
його до вирішення цих питань і сприяти поліпшенню культурних та суспільних 
відносин у найближчому для них середовищі.

«Слова істини, краси й любові мають виливатись істинно й тому вільно: 
лише за цієї умови вони будуть здатні розбудити в читачеві ті почуття й дум
ки, якими був охоплений сам письменник. І це неправильно, наче у школі 
можуть дати людині іншу рідну мову. Ш кола може витравити в людині 
знання її рідної мови, але ніколи мова школи не стане для неї такою близь
кою, якою була втрачена. Ніколи думка такої людини не виллється у неї 
так легко, так гарно і щиро шкільною, вивченою м овою ...» . «Величезна 
більшість найяскравіших вражень дитинства закарбувались у моєму мозку 
у малоруських образах, з  малоруською мовою; через це я й тепер, коли хочу 
й можу сказати що-небудь гідне того, аби наважитись запропонувати його 
читачеві, не можу зробити цього інакше, ніж малоруською мовою. М ені гидко 
було б зводити свою роль як письменника до ролі балакуна, що заробляє 
гроші мертвотним марнослів’ям, і ось чому я не можу писати по-російськи. 
По-російськи у мене все виходить мертвотним, блідим, беззмістовним, навіть 
неграмотним. Усвідомлення цього пригнічує мене, я відчуваю, що я не маю 
права зловживати увагою читача і не маю права засмічувати своєю непра
вильною російською мовою багату й вироблену російську літературну мову! 
Д о  того ж  усі мої спогади, весь мій досвід склалися, головним чином, серед 
малоросів. Я  знаю, чого їм бракує, знаю, чого вони не знають, що і як їм 
треба сказати; я знаю, що тут, і тільки тут, моє слово і потрібне, і, можливо, 
корисне! З а  що ж  відбирати в мене найбільше на землі щастя працею свого 
розуму й серця служити моєму ближньому? З а  що ж  і в малороса-читача 
відбирати можливість дізнатися від мене те, що я можу сказати йому?!»

«Н а собі, як на окремому прикладі, який, звісно, може дати лише част
кове відбиття зображуваного явища, я наведу взірець того, що робить закон 
1876 р. з  розвитком хисту письменника. П о  своїй натурі я не белетрист,
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але закон, відбираючи у мене право писати що б там не було поважного 
змісту моєю мовою, змусив мене зробитись белетристом. Піддавш и себе 
такій ломці, я все ж  не отримав задоволення служити тому, кому я міг і хо
тів служити своєю літературною працею. Ж одна з  моїх повістей не була 
пропущена цензурою, хоча в них нема й не було нічого протизаконного. 
Я  змушений був видати їх у Галичині, обмеживши коло моїх читачів до 1 /5  
його природного розміру. Д о  того ж  це штучно стиснуте коло їх живе уже 
в іншому середовищі та обстановці, ніж ті, кого я змалював. Д ля них зміст 
моїх повістей не може вже бути таким близьким, як був би він близький 
моїм співвітчизникам, що живуть у Росії»1.

Так пише представник вищих, обрусілих класів українського суспільства, 
що пройшов великоруську школу — від нижчої до вищої, і не знаходить 
застосування для своїх громадських і національних устремлінь за  теперіш
нього становища українства у Росії. П ід  його словами підписався б і я — 
який також пройшов великоруську школу, написав великоруською кілька 
досить чималих книжок, але й досі змушений напружувати до краю свої 
розумові здібності, щоб висловити хоч скільки-небудь точно й правильно 
свою думку, коли обставини приневолюють мене писати по-великоруськи. 
Підписалося б, мабуть, багато й багато інших, — тих, які переносили свою 
діяльність за кордон або зовсім ішли з Росії, щоб зберегти свободу думки 
й слова, можливість працювати без утисків для своєї національності; й ті, 
які зверталися до великоруської мови через неможливість користуватися 
своєю рідною; й ті, які зовсім замовкали, зустрівшись із цензурними з а 
боронами, чи роками, все життя писали лише «для себе», «для своїх дітей», 
позбавлені надії побачити свої твори надрукованими, поділитися своїми 
думками, своєю творчістю із співвітчизниками.

М абуть, жодна література не має такого мартирологу талановитих 
белетристів, поетів, які писали без можливості побачити свої твори у друці 
чи без можливості отримати свої твори, видані у закордонних, «цілковито 
заборонених виданнях». О дні так і прожили усе своє життя без змоги ви
давати свої твори (талановиті поети Руданський, М ова, белетрист Свид- 
ницький та багато інших), інші зовсім замовкали на цілі роки цензурних 
гонінь і поверталися до творчості лише за деяких полегшень цензури (як 
талановиті поети Ілібов і ш  оголів).

А ле в той час, коли одні переносили свою діяльність за  кордон, інші 
замовкали зовсім або, йдучи «в бік найменшого опору» придушували свої 
громадські інтереси й зверталися до «безневинних» занять лінгвістикою, 
археологією, нумізматикою, археографією і т. ін., — значна частина українсь

1 Лист В. М. Леонтовича — надруковано при записці Академії наук (стор. 84).
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кого суспільства, знаходячи перекритими всі шляхи діяльності на користь 
свого народу, кидалися на боротьбу з  режимом, що створив ці труднощі. 
Вони байдужіли до національного питання, вважаючи за  даних умов украї
нофільство дитячою забавкою, а всі спроби легальної діяльності — пародією 
діяльності, й ставали у перші лави рухів, які прагнули зруйнувати самий 
державний устрій, що створював ті відносини, котрі їх оточували. Ч и  по
трібно нагадувати безкінечні ряди українських імен, які знайшли своє місце 
у революційних та терористичних рухах, починаючи з  1860-х  рр. і закінчу
ючи вчорашнім днем? Ч и  потрібно перелічувати людей, котрі відігравали 
перші ролі у цих рухах? Сила, в якої відбирають можливість бути творчою, 
неминуче перетвориться на руйнівну. Б о сила не гине...

Боротьба з  українською мовою не обмежувалася сферою друкованого 
слова або сценічної вистави. її утискали й навіть переслідували в усному 
вжитку. Розмови українською у громадському місці бувало досить, щоб 
людина мала серйозні прикрощі, її життя було зіпсовано ярликом «сепара
тиста» і т. ін. Будь-які натяки на національну маніфестацію обставлялися 
найсуворішими заборонами. Український театр на багато років утратив 
доступ у межі київського генерал-губернаторства (до якого крім губерній 
Київської, П одільської та Волинської належали тоді, як я згадував, також 
губернії Чернігівська й П олтавська), через зовсім безневинну овацію, 
влаштовану молоддю акторам української трупи. У  Києві тривалий час 
не можна було влаштувати публічної панахиди в роковини смерті Ш е в 
ченка й умістити про неї повідомлення в газетах. Коли на археологічний 
з ’їзд  1899 р., що відбувався у Києві, запропонували свої реферати з різних 
питань археології та історії також українські вчені з  Галичини, й підготовчий 
комітет, допустивши реферати всіма слов’янськими мовами, визнав за м ож 
ливе допустити читання рефератів й українською мовою, то міністерство 
внутрішніх справ не погодилося з  цим і заборонило читання рефератів, на
писаних українською мовою. Х оча в останню хвилину міністерство народної 
просвіти дещо пом’якшило цю заборону, дозволивши читання українських 
рефератів не на публічних, а на закритих засіданнях, у присутності не більш 
як 25 членів з ’їзду, але, звісно, на таких умовах галицькі вчені не визнали 
за можливе читати реферати1. Ч ерез чотири роки, під час відкриття у П о л 
таві пам’ятника родоначальникові відродженої української літератури Івану 
Котляревському, на врочистому засіданні, влаштованому міською Думою,

1 На наступні археологічні з ’їзди — у Харкові (1902) та Катеринославі (1905), 
присвячені також головним чином українській археології, історії та етнографії, україн
ським ученим і товариствам Галичини зовсім не посилали запрошень, щоб не порушувати 
питання про українську мову.
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губернатор, додержуючись отриманих інструкцій, не дозволив читати ві
тальних адресів українською мовою й виголошувати нею промови, за ви
нятком делегатів з  Галичини; це мало наслідком сецесію решти делегацій 
та протести міської управи тощо.

У Галичині й Буковині українська мова вживається як мова викладання 
в різного роду навчальних закладах, від початкових шкіл до університетів; 
у Росії вона цілковито вигнана зі школи й не допускається ні як мова ви
кладання, ні як предмет у жодних школах — державних, громадських, 
приватних, вищих, середніх, нижчих — навіть як допоміжний засіб при по
чатковому навчанні. Українська мова й література не входять також і до про
грами викладання «російської мови й літератури» середніх шкіл, до курсів 
цих предметів в університетах та інших вищих навчальних закладах, хоча 
українська мова офіційно вважається «наріччям російської мови», а україн
ська література — провінціалізмом «загальноруської». Н а  цій підставі її не 
включають також  і до курсів слов'янських мов і слов’янських літератур. 
Таким чином, не допущені ні як самостійні предмети, ні як складові частини 
інших наук, українські дисципліни, кінець кінцем, залишаються поза науко
вим ужитком, поза вивченням і дослідженням1. 1 з  цього боку зроблено все 
для того, щоб українська мова — культурний орган однієї із найзначніших 
народностей Європи, та українська література, що має великі твори висо
кої культурної вартості, — залишалися невідомими, terra incognita по змозі 
для самих українців і для освіченого суспільства Росії, не виходячи за межі 
«хатнього вжитку», не досягаючи значення культурних знарядь.

Щ е  більшої шкоди, ніж представникам вищих, інтелігентних класів, 
завдає це переслідування української мови народним українським масам — 
величезної, неосяжної, непоправної шкоди їхньому культурному розвиткові 
та економічному добробуту. Нинішній жалюгідний економічний стан україн
ського народу, який населяє багатющі області Росії й потерпає від хронічних 
злиднів і навіть голоду на своїй благословенній землі, не в змозі внаслідок 
бідності, неосвіченості й інертності, що з  них випливає, перейти від старих

1 П ’ятдесят років тому один з видатних представників тодішньої великоруської науки 
М. П. Погодін, розмірковуючи про українську мову й відчуваючи всю недостатність своїх 
відомостей з цього питання, писав: «Малоросійського наріччя ми досі, на сором собі, 
ґрунтовно не знаємо, хоча й маємо професорів для всіх слов’янських діалектів» («И с- 
следования», VII, стор. 426). Але, як каже прислів’я, «сором — не дим, очей не виїсть». 
З а  ці п’ятдесят років офіційна школа геть нічого не зробила для вивчення української 
мови та взагалі українських дисциплін. А  хоча незалежно від неї їхнє вивчення досягло 
за цей час великих успіхів, кардинальні питання, які стосуються України, й досі у вищих 
сферах часто-густо вирішуються аргументами, що виказують відсутність будь-яких відо
мостей про справжній стан справ.
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способів господарювання до більш раціональних та інтенсивних; страшенно 
страждає від малоземелля при надлишку землі й єдиний порятунок бачить 
в еміграції, яка відбувається у такий варварський спосіб, що супроводжу
ється майже цілковитим розоренням та поголовним вимиранням усіх менш 
загартованих індивідів; жахлива безпросвітна темрява, відсутність суспільної 
свідомості, елементарного громадянського виховання у цієї з  натури над
звичайно інтелігентної й багато обдарованої народності, — що робить м ож 
ливими такі дикі й некультурні рухи, як жидівські погроми, холерні бунти, 
побиття інтелігенції; надзвичайна відсталість на ниві духовної і матеріальної 
культури, — ця остання майже не просунулася вперед протягом X IX  ст., 
що ознаменувався таким колосальним прогресом інших народностей, — усе 
це значною мірою є наслідком тієї системи перетворення людей на дурнів, 
до якої в кінцевому підсумку зводиться програма пригноблення української 
національності.

Н ародна школа в Росії взагалі не на висоті, аж  ніяк не обслуговуючи 
всієї кількості дітей шкільного віку і при своєму короткому курсі надаючи 
своїм учням дуже невеликий культурний запас. В українських же губерніях 
школа дає народові так мало, що й уявити важко. Ч ерез те, що викладання 
від початку до кінця провадиться великоруською мовою, школа стає тільки 
місцем, де діти мучаться, де калічаться дитячі душі й натомість не дається 
майже нічого позитивного. Ц е  цілком чітко констатував напередодні валу- 
євської заборони один з найвидатніших педагогів Росії К . Д.Уш инський.

«М ало успіху матиме та школа, — пише він, — куди дитина перехо
дить з  дому, як із раю до пекла, і з  якої вона біжить додому, як з  темного 
пекла, в якому все темне, чуже й незрозуміле, до світлого раю, де все ясне, 
зрозуміле й близьке серцю; а майже таке враження має справляти школа 
на дитину малоросіянина, коли вона починає відвідувати це дивне місце, 
в якому одному лише на ціле село й говорять незрозумілою мовою. Д и ти 
ну, яка вдома не чула жодного великоруського слова, починають у школі 
з  першого ж  дня ламати на великоруський лад, і добре, коли б іще на чисто 
великоруський, а то на той гидкий жаргон, котрий виробляється у малоосві- 
ченого малороса при намаганні говорити по-російськи. Така школа з  першого 
ж  дня і вельми не лагідно нагадає дитині, що вона не вдома, і, без сумніву, 
видасться їй «букою». Я кщ о така школа не вкоріниться у народному житті 
й не принесе для нього корисних плодів, то чому ж  тут дивуватися? Інакше 
й бути не може. Така школа, по-перше, набагато нижча за  народ: що ж  
вона означає зі своєю сотнею погано завчених слів перед тією безконечно 
глибокою, живою й повною мовою, яку виробив і вистраждав собі народ 
упродовж тисячоліття; по-друге, така школа безсила, бо вона не будує р оз
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витку дитини на єдиному плідному душевному ґрунті — на народній мові 
та на народному почутті, яке в ній відбилося; по-третє, нарешті, така школа 
непотрібна: дитина не тільки входить до неї зі сфери, цілковито їй чужої, 
а й виходить із неї у ту ж , чужу їй сферу. Н евдовзі вона забуває кілька 
десятків великоруських слів, які вивчила у школі, а разом з тим забуває 
й ті поняття, які були до них прив’язані. Н ародна мова й народне життя 
знову заволодівають її душею й заливають і згладжують будь-яке враження 
від школи як щось цілком їм чуже. Щ о  ж  зробила школа? Гірше ніж нічого! 
Вона на кілька років затримала природний розвиток дитини; залиш ається, 
щоправда, письменність або, краще сказати, напівписьменність, і то не з а 
вжди: і може знадобитися для того, аби на напівросійському наріччі написати 
яку-небудь супліку; душу ж  людини така школа не розвиває, а нівечить»1.

Зако н  1876 р., витлумачений у сучасній Європі як прояв тієї ж  сис
теми перетворення лю дей на дурнів (V erdum m ungssystem  [систем и 
оглуплювання])2, санкціонував цей напрямок школи, і ми тепер можемо 
бачити наочні результати цієї системи. Український народ, який у X V II— 
X V III  ст. значно перевищував своєю культурністю народ великоруський, 
створив своїми вбогими засобами густу мережу шкіл, що з  нею ледве 
чи може порівнюватись нинішня3, й дивував чужоземців своїми прагненнями 
до школи й освіти у найтяжчих умовах життя, які, вочевидь, не залишали 
місця для таких культурних запитів4, — у теперішній час значно відстав від 
великоруського народу через ту перевагу, яку дає останньому (за  інших 
рівних і навіть менш сприятливих умов) навчання рідною мовою. Українське 
населення набагато м ен ш е  користується школою, результати шкільного на

1 «Педагогическая поездка по Швейцарии». — Собрание педагогических сочинений 
К. Д . Ушинского, 1875, стор. 379.

2 «Записка» Харківського університету, стор. 7.
3 Див. вище, розд. XXIII, стор. 366. У Слобідській Україні перепис 1732 р. показує 

такий самий відсоток учнів щодо населення, який був у Харківській губернії у 1862 р.; 
див. доповідь проф. Багалія у брошурі «К десятилетию издательского комитета Харь- 
ковского общества грамотности», 1901.

4 Див., напр., записки Павла Алеппського, який відвідав Україну в добу Хмельнич
чини: «Починаючи з цього міста (Рашкова, на кордоні України з Молдавією) і по всій 
землі руських (цим ім’ям він називає українців, протиставляючи їх «московитам»), тобто 
козаків, ми помітили чудову рису, що викликала наше здивування: всі вони, за винятком 
небагатьох, навіть більшість їхніх дружин і дочок, уміють читати і знають порядок цер
ковних служб та церковні наспіви; крім того, священики навчають сиріт і не залишають 
їх тинятись по вулицях невігласами», — т. II, стор. 2 перекладу Муркоса, пор. нижче, 
стор. 15: «Діти чисельніші від трави, і всі вміють читати, навіть сироти» — і тут же ха
рактерне пояснення, що переносить нас у тяжкі умови тодішнього життя: «Удів і сиріт 
у цій країні безліч: їхні чоловіки були вбиті у безперервних війнах».



4 3 0  НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

вчання серед нього набагато нижче, рецидивізм неписьменності має значно 
більші прояви1. Тимчасом як у деяких великоруських губерніях, де справа 
народної освіти поставлена краще, відсоток неписьменних падає нижче 
20-ти , в українських губерніях він ніде не йде нижче 3 0 % , а рецидивізм 
виростає до жахливих розмірів, причому спостерігається іноді дуже швидко, 
вже за  три-чотири роки по виході зі школи.

Ц е цілком зрозуміло. Н авчання чужою мовою поглинає енергію сіль
ської дитини такою мірою, що для загального розвитку і набуття нових знань 
майже не залиш ається можливості. Н априклад, вирахувано, що найзрозу- 
міліше укладена з  книжок для початкового навчання, застосовуваних у ни
нішніх школах, — книжка Бунакова у перших п ’яти уроках дає на загальну 
кількість 6 4  слова лише 17 зрозумілих українській дитині; у шостому уроці 
з  14-ти слів сім зовсім не зрозумілі їй, у сьомому — з 18-ти дев’ять і т. д., 
не кажучи про слова, зрозумілі до певної міри (за  іншої вимови, наголосу, 
трохи іншого значення тощ о)2 з. Звукові подібності за  цілком відмінного 
значення становлять для неї неподоланні труднощі у користуванні велико
руською мовою й великоруською книжкою в подальшому. Я кщ о слово 
«пенька» українська дитина розуміє як «пеньок», «рожа» — як «роза», 
«лучи» — як «лучче», «бабочка» — як «баба», то читання великоруської 
книжки, само собою зрозуміло, перетворюється на більш чи менш вдале 
розгадування шарад, а результати шкільного навчання виявляються у та 
ких фразах, записаних у шкільних зошитах: «слива — плотоядное дерево», 
«дыня огородная насекомая» і т. ін. Вони свідчать з  усією наочністю, 
що великоруські слова, кінець кінцем, завчені напам’ять, залишаються для 
учня цілковито мертвими звуками, з  якими його мозок не пов’язує жодних 
реальних понять. Нинішня шкільна система, що розглядає великоруську 
мову як рідну для українських дітей і пропонує її останнім навіть без точного 
пояснення відмінностей цієї офіційної мови від рідної мови дітей, сповнює 
їхню голову таким стовпотворінням слів і понять, що замість розвитку б ез
поворотно задурю є більш слабкі дитячі голови.

Уся енергія викладачів і учнів йде на механічне заучування. Ц е р 
ковнослов’янські молитви для легкозрозумілості перекладаються з  однієї 
незрозумілої на іншу теж  незрозумілу мову — великоруську, і дитина, 
що робить перші кроки у школі, змушена «для зрозуміння» вивчити, окрім

1 Белоконский, «Итоги земской деятельности по народному образованию». — «Рус
ская школа», 1902.

2 Вартовий, «Яка тепер школа на Україні», пор. «Записку» Харківського універси
тету і реферат С. Русової при записці Академії наук. Під час друку цієї книжки з ’явилася
з цього питання стаття Б. Грінченка «На беспросветном пути», — «Русское богатство»,
1905, X -X I I .
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слов’янського, ще й великоруський текст молитви. Ц ей  конкретний при
клад може слугувати характеристикою сучасної школи, що пропонується 
українському населенню, — пояснення незрозумілого незрозумілим, а в 
результаті шкільної науки — тільки затримка у розвитку, засмічення мозку 
незасвоєним баластом, «спотворення самостійного розвитку народу, спо
творення всієї його духовної природи», як визначав наслідки такої системи 
навчання чужою мовою один з  видатних педагогів Росії вже сорок років 
тому1. Н аводячи офіційні погляди, за якими великоруська літературна мова 
є справжня російська мова, яка підлягає засвоєнню українськими дітьми, 
а їхня українська мова є лише його зіпсований, спотворений різновид, 
«жаргон», «арго», — школа накидає дітям зневагу до рідної мови, але, 
не будучи у змозі навчити їх «справжній», кінець кінцем, позбавляє їх будь- 
якої мови, приводячи до вживання того «гидкого жаргону», який, свідчачи 
про це «спотворення духовної природи» жертв нинішньої шкільної систе
ми — брак у них усвідомлення у вислові, а потім і ясності у мисленні, про 
відсутність мови як точного вираження думки — є одним із найяскравіших 
проявів того культурного занепаду, на який засудив українське населення 
старий режим. З а  цих умов, очевидно, українське селянство неминуче має 
дедалі більше й більше відставати від селянства великоруського.

Те знання великоруської мови, яке вчитель у змозі вбити в голову укра
їнській дитині за півтора-два роки шкільної науки (адж е далі двох років 
шкільного навчання більшість дітей не йде), звісно, цілком недостатньо 
для того, щоб зробити великоруську мову знаряддям подальшої самоосвіти 
для учня цієї школи. Великоруська мова залиш ається для нього зібранням 
більш чи менш незрозумілих, курйозних слів, і український вихованець 
великоруської школи й по виході з  неї насилу читає великоруську книжку, 
розуміє її слабко і, певна річ, не любить її читати; це одностайно констатують 
спостерігачі сучасного українського ж иття2. Є  великий попит серед народу 
на книжку українську, а л е ...

1 Вессель, у журналі «Учитель», 1862: «Местный элемент в обучении».
2 «Селянин-українець читає набагато менше, ніж великорос, і навіть у більшості 

випадків зовсім відмовляється від книжок сільськогосподарської і медичної тематики, 
бо геть їх не розуміє, і, отже, позбавляється могутнього засобу для піднесення своєї 
сільськогосподарської культури і для захисту свого здоров’я від лиха недуг. Не дивно, 
що книжки, видавані для народу хоча й українськими просвітніми товариствами, але ро
сійською мовою (харківське й київське) — продаються головним чином не в українських 
селах, а у віддалених північних великоруських губерніях. Не дивно, що за таких умов 
безсторонні спостерігачі констатують факт слабкого культурного зростання малороса, 
а у зв’язку з цим стоїть і низький розвиток його сільськогосподарської і промислової 
культури» («Доклады ЛОХВИЦКОЙ комиссии»).
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М и знаємо вже, що національна політика Росії упродовж сорока років 
з  неослабною енергією прагнула до того, щоби «з метою суто державною» 
скоротити до мінімуму видання книжок українською мовою, обмеживши 
його родами літератури, що мають найменше реального змісту — красним 
письменством без соціальних, історичних і національних мотивів, і то по 
змозі гіршої якості. Популярно-наукова та практична література для народу 
залишалася для українського слова сферою забороненою. З а  сорок років че
рез цензуру не пройшло й сорока популярних книжок, та й ті, що з ’явилися, 
пройшли як винятки, завдяки особливим клопотанням, випадковим по
слабленням або щасливим випадкам, тимчасом як сотні інших закінчили 
своє існування у цензурних архівах1. Н авіть видання летючок чи коротких 
брошур з  гігієнічними порадами при епідеміях холери, дифтериту і т. ін. зу 
стрічало зазвичай неподоланні труднощі. Щ об  обійти цю страшну заборону, 
набуває розвитку небачена література популярно-наукових книжок у sui 
generis [свого роду] белетристичній формі, і завдяки такій белетристичній 
оболонці вдалося побачити світло денне кільком десяткам книжок науко
вого змісту, на кшталт, наприклад, популярної профілактики дифтериту під 
заголовком «Від чого вмерла М елася», книжки про сказ «Добра порада» 
і т. ін. Звичайно, «белетристична форма» у таких книжках має неминуче 
кульгати дуже сильно і значною мірою послаблює навіть повчальну силу 
такої книжки, оскільки завдяки такій формі її сприймають як «казку», та в 
крайньому разі доводилося вдаватись і до таких форм — утім, вони теж  
не завж ди рятували книжку, бо цензура не погоджується іноді пропускати 
гігієну чи сільське господарство навіть під таким белетристичним прапором.

Таким чином друзі й поборники культурного й економічного підне
сення українського населення, незважаючи на все своє бажання, на всі 
зусилля, могли йому запропонувати дуже небагато для просвіти й науки. 
А ле й те дещо, яке вдавалося за  допомогою всіляких хитрощів провести 
через цензурне вушко голки, зустрічало нові безкінечні труднощі у своєму 
поширенні серед народу. Я к  і всякий прояв національного життя, україн
ська книжка, хоч би й дозволена цензурою, вважається в адміністративних 
сферах явищем небезпечним, предметом подальших утисків і переслідувань. 
М іністерство народної просвіти не допускає українських книжок для на
родного читання до шкільних бібліотек і народних читалень. П родаж  укра
їнських книжок (звичайно, я кажу про дозволені цензурою) зустрічається 
з  різними прискіпуваннями з  боку нижчої адміністрації та поліції, і тому

1 Ось кілька заголовків заборонених цензурою книжок: «Як живе тіло людське» 
(популярна фізіологія), «Порадник матерям», «Порадник жінкам», «Як годувати малих 
дітей» тощо.
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сільські та ярмаркові продавці не наважуються тримати українську книж 
ку, особливо у значніших сортиментах, і воліють пропонувати сільському 
читачеві «безпечні» твори великоруської лубочної літератури. У  руках 
читача українська книжка також  зустрічається з  переслідуваннями з  боку 
нижчих чинів поліції: нерідко трапляються випадки різних прикрощів для 
селян з  боку урядників, стражників та інших чинів за те, що вони мали 
в себе українські (цензурні) книжки або позичали їх своїм односельцям.

Ц ей недолік української школи й української книжки добре відчуває сам 
народ; опитування селян не залишають у цьому випадку місця сумніву. О дне 
з  таких опитувань було проведене ще у 1860-х  рр. у Полтаві; недавно було 
опубліковане подібне опитування, проведене 1903 р. у Золотоніському повіті 
П олтавської губернії1. Опитані поголовно — за винятком кількох нерозви- 
нених, байдужих індивідів або багатих селян, які засвоїли вже неселянські 
погляди, — висловлювалися за необхідність української школи, української 
книжки, дешевих газет українською мовою — всього того, в чому їм уперто 
відмовляє нинішній режим.

Виходить зачароване коло, звідки немає виходу. Великоруських книжок 
український селянин не розуміє і не хоче, українських — не отримує. Врешті- 
решт, як констатують дослідники народного життя, український селянин 
читає дуже мало, порівняно набагато менше, ніж селянин великоруський, 
не позбавлений популярної літератури рідною мовою. Виносячи дуже мало 
реальних відомостей зі школи, український селянин не має і змоги поповнити 
брак своїх відомостей читанням. Саме мистецтво читання через нестачу 
вправ досить швидко втрачається, не кажучи вже про письмо, і рецидивізм 
неписьменності виявляється в українських губерніях у величезних розмірах.

Н изка інших заборон доповнює це засудження українських мас на духо
вну темряву. Публічні читання українською мовою заборонені. Проповідь 
українською мовою не допускається теж. Із суду й адміністративних установ 
українську мову вигнано, з  великою шкодою для інтересів селян, що мають 
справу з  цими установами. Загальновідомими є випадки, коли звинувачений 
селянин і його судді не розуміли один одного, говорячи різними мовами, 
і наслідки таких непорозумінь бувають дуже сумні.

«Н ем ає, мабуть, народу, який був би поставлений у такі ненормальні 
умови свого існування, як український, — справедливо заявляють в од
ній петиції представники української інтелігенції. — Позбавлений права 
користування рідною мовою як засобом свого розвитку й засуджений тим 
на німоту, він позбавлений і будь-якої можливості сприйняти культурні

1 Протопопов, «История петербургского комитета грамотности», стор. 279, «Ки- 
евская старина», 1905, VI, стор. 298.
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набутки людства. Зв ідси  жахлива культурна відсталість і, як природний 
наслідок її, надто низький рівень економічного добробуту народних мас»1.

І проте ця система, що засуджує на духовну смерть, занепад і економічне 
упослідження величезну народність, проживши сорок з  гаком років, трима
ється майже в повній силі й цілості аж  по сьогоднішній день. Подібно до того 
як у X V II—X V III  ст. московська бюрократія з  холодною наполегливістю 
крок за кроком знищувала політичні права, автономію та конституційні 
форми України, заплющуючи очі на глибоке обурення українського суспіль
ства, відчайдушні прояви іредентизму, створеного цією централістичною 
політикою, ігноруючи історичні й документальні посилання, залишаючи 
без наслідків усі петиції та депутації й протиставляючи всім аргументам 
і проханням військову силу, каральні заходи, страти й заслання, — так само 
чинила й бюрократія X I X  ст. у сфері культурних відносин. Залиш аю чись 
глухою до всіх посилань на історичні й культурні традиції України, на права 
людини, на елементарні вимоги справедливості і такі ж  елементарні еко
номічні й культурні потреби народних мас, вона провадила свою політику 
«невизнання» української народності, її культурних і національних потреб. 
Вона заплющувала очі на симптоми невдоволення, бродіння, такі явища, 
як діяльна участь українських елементів у революційному й терористичному 
русі, утворення в українському суспільстві крайніх партій та напрямків, 
розвиток серед народних мас аграрних рухів, які вирізнялися надзвичайною 
стихійною напругою. З  невблаганною точністю автомата вона відкидала 
упродовж десятиліть незліченні петиції про звільнення українського слова, 
про дозвіл української преси, про допуск української мови у шкільництво 
і т. ін., кваліфікуючи як злочини, як замах на державну єдність будь-який 
живий прояв нездоланних духовних потреб народу...

Визвольні віяння, що пронеслись у правлячих колах Росії наприкінці 
1904 р., захитали, було, цю незламну рішучість правлячих сфер у проскрип
ції українського слова. Комітет міністрів, розпочавши в останні дні 1904 р. 
обговорення способів усунення з  постанов про пресу зайвих утисків, зупи
нився серед іншого й на утисках українського слова. Він прийшов до пере
конання, що «українофільський рух» не являє собою, власне кажучи, жодної 
небезпеки, а тим часом застосування закону 1876 р. завдає виразної шкоди: 
«значно утруднюючи поширення серед малоруського населення корисних 
відомостей шляхом видання на зрозумілому для селян наріччі книжок, пе
реш коджає підвищенню нинішнього низького культурного рівня»2. Х оча 
необхідність скасування утисків, що тяжіли над українськими виданнями,

1 Петиція з міста Лубен. — «Киевская старина», 1905, III, стор. 255.
2 Лист міністра народної просвіти Академії наук від ЗО січня 1905 р.
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з  огляду на це комітетові уявлялася цілком ясно, він, однак, «задля біль
шої обережності» доручив міністрам внутрішніх справ і народної просвіти 
надіслати запит з  цього питання Академії наук, університетам Київському 
й Х арківському та київському генерал-губернаторові, і їхні міркування ра 
зом зі своїми висновками запропонувати комітетові для остаточної ухвали. 
Всі інстанції, до яких було спрямовано запити, висловилися за скасування 
утисків українського слова. Академія наук у великому рефераті спростувала 
ходячі аргументи, які виставлялися проти української мови та української 
літератури, і, висловивши думку про величезну шкоду, завдану заборо
нами українського слова, вважала необхідним і невідкладним скасування 
заборон, що тяжію ть на українському слові, щоб українське населення 
«мало таке саме право, як і великоруське, говорити публічно й друкувати 
рідною своєю мовою». Х арківський університет у своїй записці порушив, 
крім того, питання про необхідність запровадження української мови у на
родній школі в місцевостях з  українським населенням, допуску українських 
книжок у народні читальні й бібліотеки, надання цілковитої свободи бесід, 
читань і проповідей українською мовою, скасування будь-яких обмежень 
стосовно української преси і сцени1. Уже в березні 1905 р. комітет мав змогу 
ознайомитись із записками установ, які отримали запити, однак, минуло 
ще півроку без будь-якого руху питання, і нарешті у вересні з ’явилася звіст
ка, що, кінець кінцем, скасування заборон українського слова уряд визнав 
«несвоєчасним». Старі проскрипційні традиції взяли гору над міркуваннями 
про шкідливість і несправедливість утисків українського слова, і різнобічні, 
багаті аргументи компетентних учених і адміністративних установ виявилися 
безсилими перед невмолимими традиціями бюрократичного М олоха.

Щ о  усвідомлення шкоди, завданої забороною  українського слова, 
у керівних сферах скоро поступилося місцем іншим міркуванням, засвід
чили й інші постанови. Глибоке здивування викликав той факт, що, запро
ваджуючи польську й литовську мови у викладання народних шкіл вищих 
типів і середніх навчальних закладів Північно- й П івденно-Західного краю, 
урядове розпорядження повністю обійшло мови українську й білоруську. 
Розгадку дав «витяг з  журналу комітету міністрів», що згодом з ’явився, 
де повідомлено такий мотив: «Розмірковую чи, які з  говірок, вживаних 
населенням Західного краю, настільки філологічно відокремились і розви
нулися, що можуть стати предметом викладання, комітет висловив думку, 
що малоросійське та білоруське наріччя такі близькі до російської мови, 
що спільне викладання їх не викликане потребами справи; білоруське на

1 «Записка по вопросу о цензуре книг на малорусском языке» (офіційне видання 
ради Харківського університету).
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річчя, до того ж , не маючи літератури, навряд чи навіть може викладатися 
самостійно». Д ля комітету, таким чином, залишились мертвими словами 
висновки Академії наук (здавалося б — установи, з  питань філології д о 
сить компетентної і в його очах) про споконвічність української мови, про 
неможливість виключати її поняттям неіснуючої «загальноруської» мови, 
про сумні наслідки, до яких призводить її переслідування, тощо. Комітет 
не зупинило міркування, що як рідна мова українських дітей українська 
мова, незалежно від свого рангу, має таке саме право на викладання нею, 
як польська й литовська дітям польським і литовським. Й ому було відомо, 
як видно з наведених слів, що цією мовою існує література, на знайомство 
з  якою українські діти мають право не менше, ніж польські чи литовські 
діти — з  польською й литовською. А ле, мабуть, принцип «не було, нема 
й бути не може» витіснив усі ці міркування.

Ф ак т  цей, утім, не стояв і не стоїть самотньо. Допускаючи у місцевостях 
Привіслянського краю з  переважаючим польським населенням польську 
мову у діловодство сільських управ та у зносини з  їх безпосереднім на
чальством, урядове розпорядження у тих місцевостях цього краю, де пе
реважає українське населення, зберігає мову великоруську. Залиш ається 
навіть незачепленим питання про українську мову у школі та у врядуванні 
в губерніях чисто українських. Залиш илися без задоволення клопотання 
про допуск українських книжок до народних читалень. Відхилені були 
десятки прохань про дозвіл видання українських газет і журналів, які на
дійшли в останні роки, аж  до самого кінця 1903 р. Б ез  наслідків і навіть 
без відповіді залишились прохання про допуск до обігу в Росії наукових 
і літературних видань українською мовою, що виходять у Галичині, і т. д.

П оки що єдину прогалину в старій практиці зробили Тимчасові правила 
про періодичну пресу, поширивши запроваджений ними порядок видання 
періодичних органів преси на всі мови, не виключаючи й української, та цир
куляр, що слідував за ними, про порядок допуску закордонних періодичних 
видань. З ’явилася можливість видавати українські газети, притому без 
додержання «загальноруського» правопису. Та в дійсності видання й р о з
повсюдження української газети серед хронічно пануючих в українських 
губерніях посилених охорон та воєнних станів виявилося річчю настільки 
важкою, яка вимагає такого цілковитого утримання від усіх животрепетних 
форм українського життя, що й ця прогалина має поки що суто формальне 
значення. Указ 1876 р. вваж ається чинним законом, і пов’язана з  ним 
цензурна практика не захитана. Залиш ається невідомим, наскільки поліп
шить становище живого українського слова опубліковане днями скасування 
горезвісних «Тимчасових правил влаштування читань для народу». Втім, 
оптимістом бути важко.
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У правлячих сферах, де стільки говорилося про небезпеку українського 
сепаратизму і т. д., мабуть, вважають усе ще недостатніми силу й напруже
ність українського руху, щоби зняти утиски, які тяж ать на українстві. Н е 
зчисленні петиції, адреси, записки, що надходили з різних місцевостей, від 
різних кіл українського суспільства, в його очах видаються все ще слабким 
вираженням потреб українського населення. Ц і сфери надають йому змогу 
висловити попередньо свої запити сильніше й напруженіше — інакше важко 
витлумачити собі політику останніх місяців.

Н а  жаль, треба сказати, що ігнорування правлячими сферами україн
ського питання збігається з  досить байдужим ставленням стосовно цього 
ж  питання самого великоруського суспільства та його керівних кіл. Я кщ о 
«патріотична» частина преси не шкодує інсинуацій та звинувачень щодо 
кардинальних запитів українського суспільства, то у прогресивних органах 
зазвичай панує холодне й мало прихильне мовчання. Здебільш ого немає 
прямо ворожих вихваток, але немає співчуття й допомоги. її знаходять 
поляки, фінляндці, деякі інші народності, але безж ально пригноблена 
українська народність, найбільша з недержавних народностей Росії, най
ближча по крові великоросійській, що внесла до скарбниці її культурного, 
суспільного й державного життя стільки, скільки не внесла жодна інша, 
не знаходить жвавої підтримки у своїх прагненнях до розкріпачення.

«М и, великороси, всі, за  винятком хіба небагатьох, треба правду 
сказати, або цілком індиферентно ставились, або, ще гірше, намагалися 
й намагаємось усіма силами протидіяти самостійному їх (себто українців) 
розвитку, побудованому на національному ґрунті, — писав недавно дуже 
щиро, хоч і не дуже доладно, один «великорос»1. — А дж е ми, великороси, 
тільки й обмежуємося нічого не вартими вигуками на адресу «хохлів» — 
українців — про їхній край, де «среди садов деревья гнутся долу», про 
їхню співучість та «дивовижний», своєрідний їхній характер, а тим часом 
не бачимо, що цей наш братський народ, якому ми багато чим зобов’язані, 
весь стогне від своєї приниженості, головним винуватцем якої в остаточному 
рахунку є ми, великороси!»

«А дж е це не таємниця, що свого часу не співчувала цьому навіть така 
людина, як Бєлінський — цей ідол сучасної йому великоруської нашої 
молоді. А дж е він схвалив навіть арешт Ш евченка й називав його, Куліша 
та інших «подібних до нього» мало не дурнями, негідниками, проникнутими 
«дрібним хохлацьким патріотизмом» («О течественные записки»). А  ни
нішні Суворіни, Грінгмути, Ярмонкіни зі своїми «Зарям и», М ещ ерські 
з  «Гражданинами», пп. Іванови, Берги зі своїми «Театральными вестни-

1 Цитую за передруком у «Киевской старине», 1905, VI.
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нами», «Родными речами», «Днями», «Родными нивами» і т. ін., і т. ін. 
Х іба ці панове не доводять1 своїм тріскотінням мовчання з  цього питання 
передового нашого суспільства? Дехто з  наших говорить ще, ніби й самі 
українці не зовсім палко вимагають свого; але хіба, панове, ви не бачите 
в цій справі петицій, проектів, доповідних записок і т. ін.? Х іба  наше 
великоруське суспільство не знає оприлюднених у пресі за грудень 1904 
і січень 1903 рр. мало не 20-ти  прохань про видання українського ж урна
лу, які зазнали невдачі? Х іба нашому суспільству не відомі масові вимоги 
української інтелігенції з  О деси, Києва, Л убен, Х аркова та інших міст, від 
земств, педагогів-учителів, українських письменників, сільських громад 
тощо про запровадження української мови у школи? Х іба великоруське 
наше суспільство не знало про цілу в цій справі депутацію до Петербурга? 
А  блискуча просвітня діяльність їхня у рідній Галичині, відомі там наукові 
товариства, середні, нижчі й вищі школи з  українською викладовою мовою, 
різноманітні газети, журнали і т. ін. — хіба все це не доводить невтомної 
енергії свідомої частини українського суспільства, спрямованої на добру 
справу? А ле хто співчутливо відгукнувся з  наших із цього питання? Х то 
вітав добрі починання українців? Н іх то ... Все наше суспільство апатично 
мовчало і мовчить або скоса-недовірливо поглядає на «хохломанство-украї- 
нофільство», що підіймає голову, як не соромляться й досі визначати пп. 
Суворіни, Іванови і компанія культурний рух українців».

Історичним процесом поставлена між  народністю  великоруською  
й польською, що перебувають у кращих умовах для свого національного 
розвитку, українська народність усе ще занадто часто вважається quantité 
negligeable [значущою]. Представники великоруського і польського сус
пільства готові встановлювати свої відносини за рахунок української народ
ності, не питаючи про прагнення й бажання цієї останньої. Так, наприклад, 
постулат виокремлення в автономне політичне тіло т. зв. Привіслинського 
краю в нинішньому його складі, прийнятий у керівних сферах польського 
й великоруського суспільств, не вважав за  потрібне рахуватися з  тим ф ак
том, що ця зовсім випадково й довільно скроєна область, крім польської 
території, включає в себе також території українські, білоруські й литовські. 
З  української території до її складу включено майже всю Х олм ську Русь, 
яка до середини X IV  ст. входила до складу Галицько-Волинської держави, 
а згодом — Руського воєводства, й ані історично, ані етнографічно не має 
нічого спільного з  корінною Польщ ею . Включення її до меж автономної 
Польщ і, звісно, було б кричущою несправедливістю щодо українського 
народу, але нагадування про це представників української інтелігенції не

1 Автор, мабуть, хотів сказати «відтіняють».
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уважно й недоброзичливо зустрічалися не лише у польських, а й у велико
руських колах, які, вочевидь, не бажали такими «дрібницями» порушувати 
гармонію польсько-великоруської згоди.

Таких прикладів можна було б навести й більше. Я  не зупинятимусь 
на них, а вкажу на явище ще значущіше — байдуже або навіть вороже 
ставлення переважної більшості прогресивної великоруської інтелігенції 
до постулату автономії України. Тимчасом як вимога автономії Польщ і, 
наприклад, вельми виразно нею підтримувалася й пропагувалася, вимога 
автономії українців зустрічалася вороже, і багато людей, яких ми звикли 
вважати кращими представниками великоруської інтелігенції, не зупинялися 
навіть перед розумуваннями, що П ольщ а — це одне, а Україна — інше, 
що українська мова є не більш ніж говіркою великоруської і автономія 
України — абсурд, і т. ін. Н е  даючи оцінки цим аргументам (ця книжка дає 
на них достатню, я думаю, відповідь), я лише нагадаю, що, закликаючи всі 
народи Росії до дружної праці над її визволенням, потрібно подбати про 
те, щоб ці народності у схемі оновленої Росії знаходили задоволення своїх 
найсуттєвіших потреб — зокрема, й народність українська, незалежно від 
будь-яких філологічних чи дипломатичних міркувань, створених «истинно 
русскими» публіцистами, котрі не мають нічого спільного з  прогресивною 
Росією . Інакше яка ж  може бути дружна праця, які одностайність і довіра?

Взагалі досвід останнього часу, що так багато зробив для переоцінки 
багатьох теоретичних і практичних цінностей завдяки можливості, що від
крилася, висловитись порівняно вільно з  кардинальних питань суспільних 
і національних відносин, багато в чому сприяв з ’ясуванню становища укра
їнства у Росії та перспектив, які на нього чекають. З ’ясувалось, як мало 
можна очікувати, за  всіх віянь, якихось поступок від бюрократії. З  іншого 
боку, з  цілковитою ясністю стало зрозуміло, що й запровадження консти
туційного устрою саме по собі зовсім не вирішує українського питання, 
а вводить лише нові фактори у боротьбу української народності за її на
ціональне самовизначення.

Цілком визначено вималювався перед українським суспільством факт, 
що гарантії вільного національного економічного і культурного розвитку 
воно може знайти лише в автономії, що обійматиме всю українську тери
торію, себто місцевості з  переважаючим українським населенням Росії. 
Т ільки така реформа може позбавити його від перспективи національної 
боротьби, від необхідності витрачати зусилля на вирішення національного 
питання, організовуючи суспільні сили для боротьби з  несприятливим 
ставленням до українства правлячої бюрократії та керівних сфер велико
руського суспільства, витрачати громадську енергію на національне тертя
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для досягнення того, що має слугувати звичайним ґрунтом для розвитку 
культурного й економічного прогресу народу — свободи й нескутості його 
національної стихії. З  виокремленням національної території та наданням 
їй широкого самоврядування національність перетворюється з  бойового з а 
клику, з  предмета боротьби, що паралізує налагодження економічних і куль
турних відносин, у щось таке, що само собою розуміється, жодних особ
ливих зусиль і міркувань не вимагає, звичайний ґрунт, як я сказав, на якому 
вдосконалюються економічні й культурні відносини. Д ля народності, так 
занедбаної бюрократичною політикою у своєму економічному й культурному 
розвитку, як українська, було б у вищій мірі важливо отримати можливість 
зосередити всі сили та енергію на економічному й культурному піднесенні 
мас, не витрачаючи часу й сил на національну боротьбу — і цю можливість 
може їй надати лише національна автономія1.

Ц е усвідомлення проникає дедалі глибше в сучасне українське сус
пільство, і на пункті національної автономії у теперішній час сходяться всі 
національні течії його. Воно сходиться на цьому пункті і з  іншими недержав
ними народностями Росії, прагнення яких знайшли вираження в резолюціях 
з ’їзду журналістів і літераторів Росії у квітні 1905 р.:

«Визнаючи повну громадянську й політичну рівноправність усіх на
родностей, що входять до складу Російської держ ави, і право кожної 
з  них на самостійне національно-культурне самовизначення, з ’їзд  вважає 
за необхідне, щоб ця рівноправність і це право були гарантовані основним 
законом держави і щоб окремим народностям було надано можливість ство
рення установ, які здійснювали б їхнє право на вільний національно-куль
турний розвиток. Виходячи з основного положення про політичну єдність 
Російської держави й разом з  тим визнаючи необхідність децентралізації 
державного управління, з ’їзд  вважає, що за  окремими народностями, які 
населяють певні частини державної території, має бути визнано право 
на автономію на підставах, встановлених особливим для кожної області 
органічним статутом»2.

Тільки автономія може поєднувати потреби частини з  потребами цілого, 
інтереси області — з  інтересами цілої держави. Т ільки національно-терито
ріальна автономія забезпечить вільний розвиток окремих національностей 
у складі держави, створить належний modus vivendi [спосіб стосунків] між 
ними та усуне їхні відцентрові прагнення. Т ільки вона може перетворити 
народи Росії з  невільників, силоміць прикутих до колісниці переможця,

1 Пор. мою статтю: «Децентрализация и национальный вопрос». — «Сын Отече
ства», 1905, №  133.

2 Цитую за передруком у «Киевской старине», 1905, V , стор. 210—211.
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на вільних співробітників, стурбованих збереженням і розвитком сил їхньої 
спільної вітчизни — того «отечества», якого вони не мали й не мають досі. 
І тому принцип національно-територіальної автономії має бути проведений 
рано чи пізно в інтересах самої держави. І що раніше він буде здійснений, 
то менше буде витрачено сил і засобів на національну боротьбу, на від
центрові прагнення.

І, зокрема, для української народності все інше, крім національної ав
тономії, не може бути нічим більшим, ніж перехідними формами, етапами 
в русі української народності до можливості самовизначення. Пробудження 
українського суспільства з  тієї байдужості й заціпеніння, в які занурила 
більшість його сорокарічна система заборон і залякувань, пробудження, 
що відбулося в нас на очах і потужно проявило себе у поверненні суспіль
ства до національних і політичних постулатів1, є запорукою, що ці етапи 
українське суспільство не забариться пройти.

Народність, така велика, така багата змістом та життєвими силами, 
не знищеними століттями насильницького гноблення, не може бути дове
дена до небуття гнітом і заборонами. Усі ці утиски можуть лише затримати 
її розвиток, але не більше, і, кінець кінцем, вона не може не взяти свого. 
Ф акти  останнього часу утверджують у непорушному переконанні, що ш и
рокий і всебічний розвиток української народності — лише питання часу, 
мабуть — дуже недалекого часу.

Л ітература: «И м ператорская академия наук об отмене стеснений 
украинскою  слова», 1905 (офіційне видання, що містить багатий матеріал, 
особливо з  історії цензурних утисків українського слова; є український 
переклад цього видання: «П етербурзька академія наук в справі знесення 
заборони українського слова», вид. «Видавничої спілки»). Вартовий, «Яка 
тепер народна школа на Україні» («Ж и тє і слово», 1896 ). Б.Грінченко, 
«Н а беспросветном пути» («Р ус . богатство», 1905, X —X II) . С . Єфремов, 
«Зам етки на текущие темы» — хроніка українського руху першої половини 
1905 р. у журналі «Киевская старина» (1 9 0 5 ,1—V I) , також мої статті з  пи
тань дня у журналі «Літературно-науковий вістник», 1905—1906 рр. К о 
роткий виклад сучасного стану українського питання у Росії (по-німецьки)

1 Нагадаю, напр., петицію українських літераторів про скасування указу 1876 р., 
такі ж петиції громадян міста Харкова та харківських професорів, одеської інтелігенції, 
записку «Про потреби української преси», вкриту численними підписами, таку ж за
писку «Потреби української школи», петиції з того ж питання Київського товариства 
письменності, полтавського сільськогосподарського товариства, полтавського й чернігів
ського губернських земств, вихованців учительських семінарій і т. ін. (Більша частина 
цих записок і петицій була передрукована в «Киевской старине»).
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я подав у книзі «Die Russen über Russland, ein Sammelwerk herausg», von 
I.M eln ik  (Frankfurt а. M ., 1905)." 47° -512

О б  отмене стеснений малорусского печатного слова /  Императорская 
академия наук: на правах рукописи. — С П б .: Типография Императорской 
академии наук, 1905. — 9 6  с.

П етербурзька академія наук в справі знесення заборони українського 
слова /  реферат академії, з  додатком «Історичної записки» К . Воєнського і 
вступним словом М . Грушевського. — Л ьвів: Накладом Українсько-руської 
видавничої спілки, 1905. — 4 8  с.

Вартовий П . Я к а  тепер народна школа на Вкраїні /  Б . Грінченко / /  
Ж итє і слово, вістник літератури, політики і науки. — 1896. — Кн. IV : за  
октябрь. — С . 241—258; Кн. V . — С . 2 2 —334.

Грінченко Б . Н а  беспросветном пути /  Б . Гринченко / /  Русское 
багатство. — 1905. — №  10: октябрь. — С . 1—27; №  11—12: ноябрь-де
кабрь. — С . 1—27.

Ефремов С . Бытописатель пореформенной Украины. К  35-летнему 
юбилею литературной деятельности И . С . Н ечуя-Л евицкого /  С . Е ф ре
мов / /  Киевская старина. — 1905. — Т . L X X X V III : январь. — С . 9 8 —116.

Е ф рем ов С . Л и тературн ы й  Б ан авен тура  (З а м е т к и  чи тателя) /  
С . Ефремов / /  Киевская старина. — 1905. — Т . L X X X V III :  февраль. — 
С . 3 0 2 -1 1 6 ;  Т . L X X X IX : апрель. -  С . 9 0 -1 1 6 .

Грушевський М . З  біжучої хвилі: Статті й замітки на теми дня, 1905— 
1906 р. /  М . Грушевський. — К ., 1907. — 127 с.

Gruschewski М. Die Kleinrussen / М. Gruschewski // Russen über Russland / 
Herausgegeben von Jozef Melnik. -  Frankfurt am Main: Literarische Anstalt 
Rütten & Loening, 1906. -  S. 616-639.
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XXXII. ОСТАННІ ДЕСЯТИРІЧЧЯ

Ц ензурні та адміністративні репресії, яким було піддано український 
рух у Росії 1863 р., дещо послабшали на початок 1870-х років, і це дало 
деяку можливість літературної та організаційної діяльності. Центром її в 
цей час стає Київ, на зміну ослабленому та розрідженому петербурзькому 
гурткові. П ід  впливом останнього протягом 1860-х  років у Києві встигли 
вирости значні групи українців з  вихованців місцевого університету, віддані 
інтересам українського відродження, й серед них виникає думка про ство
рення наукового товариства, яке об’єднало б і дало певні організовані форми 
праці з  вивчення минулого й теперішнього українського народу. Порівняно 
з  гуртком петербурзьким, зайнятим головно творчою діяльністю в широких 
народних масах, у новому київському помічалося посилене тяжіння в бік 
наукової праці. П очасти це пояснюється значною кількістю в київському 
гуртку потужних наукових сил, які стояли на його чолі й природним чином 
задавали тон і напрямок його інтересам (історики Антонович і Драгоманов, 
філологи Ж итецький та М ихальчук, етнографи Рудченко та Чубинський, 
відомий юрист і дослідник звичаєвого права Кистяківський та поряд із цими 
відомими вже в той час вченими багато їхніх талановитих учнів-початків
ців). З  іншого боку, тут позначалися загальні течії тодішнього життя Росії, 
що з  періоду посиленого суспільного будівництва початку 1860-х  років 
потрапила у смугу постійного посилення реакції. Революційний рух, що ви
раж ав протест найрадикальніше налаштованих суспільних елементів проти 
цієї реакції, не приваблював національно налаштовані українські елементи, 
особливо через його різко виражені централістичні тенденції. Н а  противагу 
революційним течіям київський гурток посилено висуває культурну й особ
ливо наукову сторону — розвиток українознавства.

У 1872 р. йому вдалося отримати дозвіл на відкриття у Києві південно- 
західного відділення Географічного товариства, і цей останній послужив 
центром, навколо якого згрупувалися місцеві українські сили та органі
зувалася ж ива наукова праця, що дала низку вельми цінних і важливих 
видань з  історії, етнографії, мови (« З ап и ск и  ю го-западного о тд ел а ...» , 
«Труды экспедиции в ю го-западны й край», організованої Чубинським, 
«И сторические песни малорусского народа» А нтоновича і Д рагомано- 
ва, праці Антоновича, Ж итецького та ін .). П роведений у К иєві 1874 р. 
археологічний з ’їзд , викликавши надзвичайний інтерес у суспільстві, дав 
блискучий огляд українським вивченням. Водночас починає ож ивати 
й літературна діяльність, котру прикрасила низка більш чи менш видатних 
талантів, як автори повістей Н ечуй-Л евицький, П . М ирний, О л. Конись-
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кий, поет і драматург М их. Старицький; покладено початок серйозної 
розробки народної музики та української опери (збірники М . Л исенка 
та його ж  опера «Р іздвяна ніч»).

А ле ця передишка була нетривала — через кілька років її перервали нові 
репресії. Уряд був занепокоєний донесеннями про успіхи української ідеї, 
якими його засипав особливо завзято тодішній голова київської А рхеогра
фічної комісії М их. Ю зеф ович, що взяв на себе роль охоронця державних 
інтересів в Україні. Н езваж аю чи на весь аполітизм київського українського 
гуртка, який викликав серед самих українців невдоволення своїм однобічним 
«культурництвом», діяльність його було визнано небезпечною з  державної 
точки зору. Ю зеф ович наполягав, що й український національний рух ста
новить вигадку австрійсько-польської інтриги й проводить замаскований 
соціалізм. Ц е  зіставлення соціалізму з австрійською інтригою отримує 
незвичайну пікантність, якщо згадати, який воістину безмежний ж ах в ав
стрійських адміністративних сферах того часу відчували перед усім, що мо
гло бодай віддалено нагадувати соціалізм. П роте ці безграмотні вигадки 
справляли враження у правлячих сферах. Н а  початку 1875 р. уряд скликав 
особливу нараду, з  участю Ю зефовича. З  огляду на донесення Ю зеф овича 
та цензурного відомства, яке вбачало в українофільстві прагнення до по
літичного відокремлення, «прихований замах на державну єдність Росії», 
нарада вирішила докласти всіх зусиль до того, щоб припинити український 
рух. Київське відділення Географічного товариства було закрите, над нав
чальними закладами українських губерній встановлено особливий нагляд, 
а щодо літератури було вироблено вельми суворі утиски, затверджені 1876 р. 
й відомі за ім’ям свого ініціатора під назвою «закону Ю зефовича». З  огляду 
на те значення, якого він набув в історії українського життя, я наведу його 
повністю:

«Государь император 18 минувшего мая Всемилостивейше повелеть 
соизволил:

Н е  допускать ввоза в пределы И мперии без особого разреш ения 
Главного управлення по делам печати каких бы то ни было книг и брошюр, 
издаваемых на малороссийском наречии.

Печатание и издание в Империи оригинальных произведений и пере- 
водов на том же наречии воспретить, за исключением лишь: а) исторических 
документов и памятников; б) произведений изящной словесности. Н о  с тем, 
чтобы при печатании исторических памятников безусловно удерживалось 
правописание подлинников, в произведениях ж е изящ ной словесности 
не было допускаемо никаких отступлений от общ епринятого русского 
правописания и чтобы разрешение на печатание произведений русской
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словесности давалось не иначе, как по рассмотрении в Главном управлений 
по делам печати, — и воспретить различные сценические представлення 
и чтения на малорусском языке, а равно и печатание на таковом же текстов 
к музыкальным нотам».

Х оча це розпорядження, як бачимо, не забороняло української беле
тристики, але й на цей раз, як після заборони 1863 р., цензурна практика 
йшла набагато далі букви розпорядження, і ніякі українські книжки, якщо 
не рахувати деяких випадкових появ, зовсім не пропускалися цензурою. 
Доходило до неймовірних курйозів, на зразок викреслювання українських 
слів з  оповідань, написаних великоруською, чи вимоги, щоб при виконанні 
на концертах українських пісень або романсів слова було перекладено ве
ликоруською або французькою мовою, і т. ін. Л иш е у з в ’язку із загальним 
пом’якшенням цензурних умов час приніс деяке полегшення цих утисків. 
Генерал-губернатори — київський (Ч ертков) і харківський (Д ондуков- 
Корсаков) порушили питання про скасування обмежень українського слова, 
вказуючи на те, що розпорядження 1876 р., не придушуючи національного 
руху, своїми нічим не виправданими крайнощами викликають лише непо
трібне роздратування серед українського суспільства; генерал-губернатор 
Чертков вважав за необхідне для відновлення нормальних відносин звільни
ти українське слово взагалі від усіляких спеціальних обмежень, поставивши 
його у рівні умови з  великоруським.

З  огляду на ці компетентні подання у 1881 р. було утворено нову нараду, 
яка, однак, не знайшла за можливе скасувати утиски українського слова 
й обмежилася тільки деякими частковими пільгами: дозволила друкувати 
українські словники, виставляти українські п’єси, виконувати твори укра
їнською мовою.

Утім, і ці українські спектаклі було обставлено цілою низкою пере
шкод. Ц иркуляр 1881 р. вимагав для кожної вистави особливого дозволу 
губернатора або генерал-губернатора й забороняв організацію спеціальних 
українських театрів і труп. З  огляду на це, приміром, дозволяли виставляти 
українські п ’єси лише з  тим, щоби крім української п ’єси того ж  вечора було 
показано й великоруську п ’єсу, причому не меншої величини. Начальникам 
губерній доручалося пильно стежити за  українофілами, що «обрали сцену 
знаряддям своєї пропаганди» (циркуляр 1881 р .). Тривалий час будь-які 
українські вистави були цілковито заборонені у межах Київського генерал- 
губернаторства, до якого тоді належали губернії: Київська, П одільська, 
Волинська, Чернігівська й П олтавська, тобто більша частина української 
території Росії, і українські трупи «для прогодування» мусили поневірятися 
по великоруських містах і т. ін.
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Щ одо будь-яких українських друкованих творів цензурі наказувалася 
особлива суворість, навіть стосовно белетристики, і надавалася свобода 
цілком безмежному свавіллю, оскільки цензорам доручалося не лише з а 
бороняти все, що суперечить загальним цензурним правилам, але з  наймен
шого приводу «скорочувати кількість таких творів із суто державницькою 
метою»1. І цензура старанно діяла в цьому напрямку.

Звісно, за таких умов хоч якийсь правильний розвиток української 
літератури та українського руху був немислимий. Він, щоправда, виявляв 
свою життєздатність дуже потужно. Упродовж 1870-х та 1880-х  років 
з ’явилася ціла низка значних досліджень, що стосувалися України; було 
створено спеціальний орган для її вивчення замість закритого 1876 р. ки
ївського географічного відділу («К иевская старина», з  1882 р .). Виступила 
ціла низка талановитих белетристів і драматургів; розвинувся український 
театр, який набув, незважаючи на всі утиски, широкої популярності в усій 
Росії; з ’явилася українська музика. Та ніякий правильний розвиток був 
неможливий там, де поява української книжки була щасливою випадковіс
тю; де більшості белетристичних творів не судилося побачити світ, і саме 
найсерйознішим, ідейним творам; де не дозволялося видання українською 
мовою наукових творів, популярних книжок для народу і т. ін.; де навіть 
співчуття українству, участь в українській літературі — хоча б у найневинні- 
ших формах — загрожувало неприємностями, іноді навіть дуже серйозними.

Тому перехід української культурної і суспільної праці з  Росії до з а 
рубіжної України, який розпочався після першої проскрипції 1863 р., і далі 
посилювався протягом 1870-х років. Щ е  до появи указу 1876 р. цілковита 
незабезпеченість долі українського руху в Росії, в атмосфері інсинуацій 
і доносів, яка його оточувала, відчувалася настільки гостро, що створення 
органів українського руху поза межами досяжності [Росії] вже тоді було для 
багатьох невідкладною необхідністю. Тоді виникла думка про заснування 
у Л ьвові українського літературно-наукового товариства, і результатом 
було згадане вже «Товариство імені Ш евченка», започатковане 1873 р. 
Н а  зібрані в Росії кошти було влаштовано при ньому друкарню, що мала 
слугувати цілям української літератури та науки. А ле зібраних невеликих 
коштів (близько 9 0 0 0  гульденів) не вистачило на обладнання друкарні, 
вона ще довго була змушена звертати всю енергію на виплачування най- 
невідкладніших боргів і не могла думати про власні видання, літературні 
чи наукові: лише у 1880-х  роках Товариство могло розпочати здійснення,

1 Пропозиція петербурзькому цензурному комітету від 8 січня 1892 р. — див. 
у записці Петербурзької академії (Імператорська академія наук про скасування утисків 
українського слова, 1905).
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хоча б скромне, своїх завдань. Д оти роль всеукраїнського літературно-сус
пільного органу відігравала «П равда», в якій досить діяльну участь брали 
й українські письменники, й публіцисти з  Росії. Ц ензурні умови тодішньої 
Галичини, втім, також не вирізнялися ліберальністю, особливо стосовно того, 
що мало бодай віддалену подібність до соціалізму або «розхитувало під
валини» у будь-яких інших аспектах; тому поряд із галицькими виданнями 
з ’являються українські видання у Ш вейцарії, в Ж еневі. М .П . Драгома- 
нов, який емігрував 1876 р. з  Росії, з  іншими українськими емігрантами 
оселились тут, розпочавши видання російсько-українського видання «Гро
мада», присвяченого, головним чином, політичним та суспільним питанням 
українського життя. Ц е  був орган київських «політиків», які, на противагу 
«культурникам», висували питання політичні й суспільні. У  Росії, через 
цензурні умови, він не мав великого поширення, але в Галичині женевський 
гурток, шляхом видань та особистих взаємин, набув значного впливу, особ
ливо серед молоді.

Особливо велике значення тут мав вплив самого Драгоманова. Він ще в 
Києві дуже цікавився зарубіжною Україною й надавав великої ваги зв ’язкам 
із нею. Потім, виїхавши з  Росії та оселившись у Відні, згодом у Ж еневі, він 
підтримує звідси жваві зносини з галицькою інтелігенцією та галицькими 
виданнями й справляє великий вплив на галицьких народовців, хоча й у 
зовсім іншому плані, ніж, скажімо, Куліш. Власне, національні відносини 
не дуже обходили Драгоманова, він був невтомним і дуже різким проповід
ником європеїзації народовства й українофільства, надання їм прогресивного 
характеру, соціального змісту, в дусі помірного (« поступовницького») со
ціалізму, і в цьому розумінні залишив глибокі сліди в історії українського, 
особливо галицького, відродження, яке справді потребувало дії в такому 
напрямку.

Й ого діяльність у цьому напрямку потім була підтримана низкою 
енергійних послідовників у самій Галичині, серед яких перше місце за р із
нобічністю обдаровань та впливовістю зайняв Іван Ф ранко, який у 1870-х 
роках розпочав свою літературну діяльність.

Н евдовзі знайшло свій вияв різке розходження між поміркованими або, 
точніше, консервативними елементами серед народовців, число яких дедалі 
збільшувалося, та прихильниками ідей Драгоманова й женевського гуртка.

Близько 1890 р. лідери народовців розірвали блок із москвофілами, 
до якого ввійшли в інтересах спільної боротьби з  польським режимом, 
і уклали союз з урядом, приваблені обіцянкою суттєвих національних 
поступок. Ц ей опортунізм був вельми негативно сприйнятий галицьким 
суспільством, бо ж  насправді це виявилося союзом із польською шляхтою,
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з  якої було сформовано уряд для Галичини і яка ціною досить незначних 
поступок у сфері національної культури, на зразок відкриття ще однієї 
української гімназії, однієї кафедри у Львівському університеті й т. ін., 
вимагала від народовців зречення їх від опозиції польсько-ш ляхетсько
му режиму, капітуляції перед ним. Гурток Драгоманова, що незадовго 
перед тим відокремився від народовців й організувався в окрему партію 
т. зв. радикалів, знайшов живе співчуття своєю критикою народовського 
опортунізму (т. зв. «нової ери» чи «угоди»), і це дуже посприяло успіхам 
нової партії. Утім, як партія вона не зазнала розквіту, але мала неабияке 
значення як стимул прогресивності для народовців, ліве крило яких вона 
фактично собою являла. П ід  тиском радикальної полеміки та громадської 
думки українського суспільства, що перебувала під її впливом, керівники 
української політики невдовзі розірвали угоду з  польськими правлячими 
колами і стали у досить різку опозицію до останніх та центрального уряду, 
який підтримував ці кола. З а  прикладом радикалів, що прагнули спертися 
на селянські маси, і народовці йдуть у народ, організовують його для бо
ротьби зі шляхетським режимом, намагаються підвищити його суспільну 
й політичну свідомість. Упродовж 1890-х років народовці під впливом цього 
стимулу посунулися вліво настільки, що наприкінці 1900 р. могло відбутися 
їх злиття з  радикалами: народовська партія прийняла всі головні пункти 
радикальної програми — соціального й прогресивного характеру. Х оча 
не можна сказати, що ці принципи глибоко проникли в масу народовської 
партії — після цієї реформи, яка прийняла офіційну назву «національно- 
демократичної», але саме офіційне прийняття цих принципів до її програми 
було цікавим симптомом.

Ц я  боротьба радикальних і консервативних течій на галицькому ґрунті, 
що розгорнулася наприкінці 1880-х  і потім у 1890-х  роках, велася за  якнай
активнішої участі українців російських і мала не лише місцевий, а й більш 
загальний інтерес. Я кщ о симпатії «політиків» були на боці галицьких ра
дикалів, то серед «культурників» не бракувало людей, що виправдовували 
компроміс в інтересах національних надбань. Угода 1890 р. була укладена 
за безпосередньої участі видатних українських діячів Росії і знаходила в них 
і пізніше співчуття й виправдання. Н а  галицькому ґрунті, на конкретних 
прикладах галицької політики порушувалися й вирішувались питання про 
порівняну цінність національних форм та їхнього соціального й політичного 
змісту, зіштовхувалися й боролись націоналізм консервативний і ради
кально-прогресивний. З а  цілковитої неможливості вільного обговорення 
політичних і суспільних питань з  українського погляду в Росії, галицьке 
життя та боротьба течій і напрямків у Галичині викликали надзвичайний
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інтерес в українського суспільства у Росії, яке не лише з  напруженою увагою 
стежило за  ними, але й по змозі брало в них участь. Ц я  боротьба слугувала 
надзвичайно цінною поправкою та доповненням культурницького напрямку, 
що зосередився наприкінці 1880-х  років навколо часопису «Киевская ста
рина», який з  1888 р. перейшов до рук київського гуртка і став справжнім 
органом його, а також  і деяких інших літературно-просвітницьких установ.

Цілком зрозуміло, що в цьому середовищі «галицькі захоплення» ви
кликали досить сильне невдоволення, але, кінець кінцем, неспроможність 
культурницького аполітизму виявилась із цілковитою очевидністю для 
всіх. З  одного боку, ніякими відмежуваннями зліва, ніяким зниженням 
українських національних запитів та вміщенням їх у тісні рамки внутрішніх 
відносин Росії, — на чому наполягали противники галицької політики, — 
не вдавалося створити ґрунту для легального українства в Росії. Урядові 
сфери не залишали місця для компромісів, не бажаючи бачити ніякого 
українства, ні радикального, ні поміркованого, домагаючись цілковитого 
національного або, точніше, — етнографічного унітаризму. З  іншого боку, 
з ’ясувалася неможливість відмежувати культурно-національні запити укра
їнства від політичних і суспільних. Н авіть суто наукова робота починала 
дедалі більше занепадати в київському гуртку, не знаходячи наступників 
у підростаючих поколіннях, і назва «українофілів» почала в устах останніх 
набувати негативного значення, для характеристики несерйозного й не
глибокого аполітичного українства.

Водночас на ґрунті політичної та суспільної боротьби Галичини якраз 
у цей період, з  кінця 1890-х  років, з ’являлися рясні паростки культурного 
руху й національний український рух набирав дедалі імпозантніших розмірів. 
З і  скромних народницьких досліджень та початків вивчення України, якими 
займалося українство 1860-х  та початку 1870-х років у Росії (не кажучи 
вже про Галичину), на галицькому ґрунті, завдяки об’єднаним зусиллям 
галицьких і українських діячів, він виріс до розмірів справжнього національ
ного руху, який розвинув на всю широчінь національну програму та став 
на шлях її здійснення. Розвиток на національній українській основі різних 
партій — з  більш поміркованими та з  крайніми програмами й вимогами, 
політична, економічна та просвітницька організація народних мас, початки 
політичної й національної боротьби, потужне культурне зростання, яке 
проявилося в успіхах наукової діяльності народною мовою й розквіті літера
тури, — все це мало прищепити інші уявлення про українство та розвінчати 
багато помилкових суджень про нього в чужих і своїх. Повинні були цілком 
зникнути упередження тих, хто дивився на українство як на романтичний 
архаїзм, несумісний з  прогресивним рухом, і страхи тих українофілів, котрі
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хотіли захистити українські кола від впливу сучасних прогресивних течій, 
боячись, що захоплення ними матиме наслідком байдужість до українсько
го національного питання та українського національного життя. М отиви, 
що керували українськими діячами 1 8 6 0 —1890-х  років, які переносили 
центр тяжіння українського руху на галицький ґрунт, цілком виправдали 
себе. їхня енергія та засоби, вкладені у розвиток українства в Галичині, 
давали бажані плоди, і успіхи, досягнуті українським національним рухом, 
ставали могутнім стимулом для українського суспільства Росії, що закликав 
до повноти національного життя та безнастанних зусиль до її досягнення.

Р ізко  опозиційний напрямок, отриманий українським рухом Галичини 
з  1890-х  років на противагу попередньому, урядовому українству 1848 р., 
поставив його вперше на твердий ґрунт, навчивши розраховувати лише 
на власні сили, а не на милість уряду. П раця, спрямована на розвиток 
і організацію народних мас, упродовж 1890-х  та 1900-х  років дала дуже 
вагомі результати, створивши реальні сили у свідомих народних масах, 
на які могла спертися у своїх політичних і національних запитах українська 
інтелігенція. З  іншого боку, культурне й економічне зростання надавало 
впевненості у можливості руху навіть за  найнесприятливіших політичних 
умов власними силами суспільства.

Я к раз на цей час, кінець 1890-х  і 1900-х  років, припадають перші 
успіхи наукової роботи, української не лише за темами, а й за зовнішньою 
формою — українською мовою. Товариство імені Ш евченка, що скромно 
ниділо у 1880-х  рр., перетворилося на наукове товариство у 1892 р. і потім, 
у 1898 р., реформувалося за  зразком  академій наук, згрупувавши навколо 
себе наукові українські сили Галичини та Росії. Н евдовзі воно привернуло 
до себе увагу наукових кіл своїми численними науковими виданнями (н а
уковий журнал «Записки», присвячений головним чином українській історії, 
філології та етнографії, археографічні видання, «Етнографічний збірник», 
«М атеріали по етнології» та ін.). Велике значення мали також його літера
турні видання. З  1885 р. Товариство взяло на себе видання літературного 
щотижневика «Зоря» . Д о  1894 р. це видання допускалося в Росію  і в 
9 0-ті роки отримало досить широке розповсюдження, залучаючи водночас 
до співпраці літературні сили російської України. Заснований Товариством 
Ш евченка у 1898 р. замість «Зорі»  літературно-науковий журнал «Л іте
ратурно-науковий вістник», що допускався протягом трьох років у Росію  
досить вільно, мав для російської України ще більше значення у тому самому 
розумінні. Ц і нові з в ’язки з  Галичиною пожвавили літературну діяльність 
серед українців у Росії, піднесли її рівень, розширили кругозір, загалом 
дали сильний поштовх українству. У Галичині цей момент збігся також
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з  появою цілої низки нових літературних сил, — а може, значною мірою 
і зумовив цю появу. М ісцеве культурне життя, доти доволі невиразне, 
розквітло яскравими талантами, які внесли новий зміст і надали нового 
значення місцевому життю.

Ц ей приплив нових сил дуже вплинув на самопочуття українського 
суспільства, підніс рівень його прагнень та устремлінь. У  Галичині напри
кінці 1890-х  рр. стає на черзі й набуває дедалі більшої гостроти питання 
про український університет. Порушене українськими університетськими 
колами, воно згодом стає здобутком найширших кіл українського населення 
як заверш ення культурної програми українського відродження, повно
ти національної культури. Коли восени 1902 р. українське студентство 
Львівського університету, зустрівши гостру відсіч з  боку університетської 
влади своїм вимогам розширення прав української мови та збільшення числа 
кафедр, влаштувало сецесію, поголовно вийшовши (у  кількості 6 0 0  осіб) 
з  університету, — це справило винятково сильне враження. Українське на
селення Галичини без різниці станів і партій надзвичайно потужно і дружно 
відгукнулося на солідарну маніфестацію студентства, збираючи гроші для 
сецесіоністів та домагаючись заснування окремого університету з  огляду 
на вороже ставлення польської університетської більшості до національних 
вимог русинів. Бурхливі сцени, які відбувалися потім, від часу до часу по
стійно повторюючись останніми роками, аж  до кривавої перестрілки влітку 
минулого року (1910), тримали весь час у напрузі університетське питання, 
зробивши з  нього чергову вимогу української політики, мабуть, не далеку 
вже від свого здійснення.

П оряд  із цим останнім часом (1 9 0 9 —1910) велику увагу також було 
звернуто також на створення приватної української середньої школи. З а в д я 
ки тому, що польським правлячим класам ще у 1860-ті рр., безпосередньо 
після запровадження обласної автономії, вдалося провести закон — унікат 
у законодавстві Австрії, за  яким заснування казенної української гімназії 
може відбутися не інакше, як за згоди галицького сейму, себто його польської 
більшості, — в руках останньої виявилось veto, проти якого стали безсилими 
навіть добрі наміри уряду. Тому заснування кожної нової української гімназії 
доводилося виторговувати у польської більшості ціною різних поступок, 
і це питання про українські гімназії було одним з каменів спотикання, на які 
не раз наражалася опозиційна енергія української політики (напр., відкриття 
однієї з  гімназій, коломийської, мало слугувати компенсацією угоди 1890 р., 
а питання про відкриття гімназії у Станіславові упродовж цілої низки років, 
1901—1904, було справжнім центром польсько-української боротьби). 
Єдиним виходом з  цієї необхідності ганебного випрохування середніх шкіл
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з  рук польської більшості стала організація приватної української середньої 
школи, і в цьому напрямку за  останні три-чотири роки (1907 і наступні) 
було докладено багато енергії та старання. У  результаті створено значну 
мережу середніх шкіл і підготовчих до них курсів, яку планомірно розви
вають спеціальні органи — товариства і спілки.

У  галузі економічних відносин велике значення мав грандіозний страй
ковий рух, що розвинувся 1902 р. серед сільськогосподарських працівни
ків; ніким не керований, своєю стихійною силою він захопив навіть глухі 
й відсталі місцевості, потужно збурив селянське населення і, незважаючи 
на надзвичайні репресії з  боку адміністрації та судових інстанцій, підніс 
інстинкт організації та самопомочі серед народних мас. У  тому ж  напрямку 
впливало винятково успішне поширення гімнастичних товариств, «Січей» 
та «Соколів», сільських читалень та громадських крамниць, що підготувало 
імпозантний розвиток кооперації останніми роками, які характеризувалися 
особливим, навіть перебільшеним інтересом керівних українських кіл Гали
чини до економічного розвитку, створення фінансових установ та різного 
роду кооперативів.

Ц я  суспільна організаційна хвиля піднялась особливо високо останніми 
роками, після того як розчарування у так довго очікуваній реформі виборчого 
права змусило відкласти сподівання на швидке задоволення національних 
та соціальних потреб українського населення шляхом законодавчих реформ. 
Несподівано просунувшись вперед у 1905 р. завдяки австро-угорській 
кризі та впливу визвольного руху в Росії, надзвичайно палко та енергійно 
підтримана населенням Австрії, зокрема українським населенням Галичини, 
ця реформа вже в самому здійсненні була так жорстоко спотворена при
стосуванням її до інтересів привілейованих народностей і класів, що мала 
сильно розхолодити палкі надії, що на неї покладалися. А  потім «перший 
народний парламент» Австрії, скликаний у 1906 р. на підставі нового ви
борчого закону, незабаром показав, що новий виборчий закон анітрохи 
не зробив його більш працездатним, не вивів з  нетрів національних дебатів, 
що гальмують вирішення суспільних і культурних питань.

Національні меншини і в новому парламенті опинились у такому самому 
несприятливому становищі стосовно великих національних і партійних груп, 
на які спирався уряд. Українське представництво хоча й зросло чисельно 
порівняно з  попереднім, і надалі виявлялося безсилим проти впливів поль
ського кола, і, кінець кінцем, новий парламент закінчив своє існування, 
не принісши нічого реального для поліпшення національних та суспільних 
відносин Галичини.IV> 358 Кінець кінцем, новий парламент зовсім безславно 
закінчив своє існування, розпущений достроково (навесні 1911 р .) , під
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знаком «непрацездатності», не давши нічого реального ні у сфері загаль- 
ноімперського життя, ні для поліпшення національних і суспільних від
носин Галичини зокрема й розчарувавши дуже сильно у парламентаризмі 
взагалі. ІѴ' 358Те, чого було досягнуто за  останні роки, було досягнуто само
діяльністю самого українського суспільства, українського населення, яка 
продовжувала розвиватися зі стихійною силою, незважаючи на несприятливі 
зовнішні обставини та непевність політичного курсу своїх парламентарних 
представників. ІѴ 358Та останніми роками і в ньому стає дедалі помітнішим 
занепад енергії та ініціативи цієї культурної і громадської праці, під не
сприятливими впливами затяжної національної боротьби, серед якої, кінець 
кінцем, втратилися й загальні керівні принципи, й цікавість до всього, що не 
слугувало безпосередньо національним чи, точніше, — партійним інтересам. 
І Галицька Україна, на якій так недавно спочивали інтереси українського 
руху, помітно втрачає свою першорядну керівну роль у національному 
українському житті. ІѴ> 358

Щ е  більше розчарування довелося пережити за  останнє десятиліття 
українському суспільству в Росії, що паралельно з  галицьким розвивало 
широку програму національного поступу.

Н аростання українського руху, під впливом його успіхів у Галичині 
й завдяки деякому послабленню цензурного режиму в Росії, стало помітним 
уже з  другої половини 1890-х  років. Видавничі товариства й гуртки у Києві 
й П етербурзі дали низку популярних видань для народу та інтелігенції. 
Питання про допущення української мови на археологічних з ’їздах несподі
вано з  новою силою здійняло палкі суперечки про культурну правоздатність 
української мови (1 8 9 9 ). Ш ирокий струмінь суспільних та політичних 
інтересів вривається в українські кола, захоплюючи навіть старі аполітичні 
видання; «Киевская старина» запроваджує в себе публіцистичні відділи, 
надає багато місця українській белетристиці. З ’являються спроби партійної 
організації на українському ґрунті. Згодом  хитання бюрократичного режиму, 
доба тривожних очікувань і сподівань, які охопили всі кола Росії в роки, 
що безпосередньо передували російсько-японській війні, та протягом цієї 
останньої, змусили українське суспільство докласти зусиль до того, щоб 
долучити українське питання до загальної проблеми «оновлення Росії».

Кардинальні питання загальної перебудови у цей вирішальний, як ви
давалося, момент загрожували відсунути на другий план національні по
треби, особливо «менее благоприятствуемых» народностей, до числа яких 
незмінно належала українська. Н ародні маси були захоплені аграрним 
питанням, інтелігенція — гарантіями політичної свободи. Представники 
українського руху докладали всіх старань до того, щоб у загальному плані
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створення нового устрою не було випущене з  уваги інтересів національ
ного розвитку недержавних народностей. Беручи якнайактивнішу участь 
у загальному конституційному русі, вони висували поряд із нагальними 
питаннями, що потребували невідкладного вирішення, також і розкріпачення 
українства. Такий характер мала участь національно свідомих представників 
українського суспільства в русі «переддум’я», 1904—1906 рр.

Першочерговим завданням було скасування указу 1876 р., чого д о 
водилось домагатися з  допомогою преси, резолюцій, петицій до уряду. 
Принципово воно було обіцяне кабінетом Вітте, і в грудні 1904 р. комітет 
міністрів, у з в ’язку  з  переглядом існуючих «зайвих утисків друку», після 
спеціального обговорення наявних утисків українського слова, дійшов 
переконання, що ці утиски не виправдовую ться жодною  справж ньою  
небезпекою «українофільського руху», а тим часом істотно гальмують 
культурний розвиток українського населення, «затрудняя распространение 
среди малорусского населення полезных сведений путем издания на по- 
нятном для крестьян наречии книг». О днак «в видах вящей осторожности, 
для больш ею  разъяснения практическою  значення упомянутою  запрета 
и проистекающих из него неудобств», комітет вирішив усе-таки ще зібра
ти компетентні відомості з  цього питання і цього разу звернувся справді 
до джерел більш компетентних, ніж ті фахівці з  українського питання, 
трудами яких створювалися заборонні заходи 1 8 6 0 —1870-х  років. Уста
нови, куди комітет надіслав запити, — А кадемія наук, Київський та Х а р 
ківський університети та київський генерал-губернатор надали відгуки, 
що підтверджували нагальну потребу скасування заборон 1 8 7 6 —1881 рр. 
А кадемія наук у великій записці спромоглася при цьому з ’ясувати також  
цілковиту безпідставність поширеного в офіційних колах полож ення, 
що т. зв. «російська літературна мова» є мовою загальноросійською, яка 
цілком задовольняє й потреби українського населення в культурі рідно
го слова. О собливу увагу присвятила вона також  з ’ясуванню небажаних 
загострень у відношеннях української народності до великоруської мови, 
культури й державності, створюваних заборонними заходами уряду. А ле 
незважаю чи на те, що міркування комітету міністрів про необхідність ска
сування заборон українського слова отримали таким чином якнайвагоміші 
й категоричні підтвердження, у нього не знайшлося рішучості все-таки 
покінчити з цими заборонами: питання «за несвоєчасністю» знову було від
кладено — і більше вже не порушувалося. Заборони було знято загальними 
положеннями про друк — спеціального розкріпачення українського слова 
уряд так і не встиг здійснити. Видані восени 1905 р. тимчасові правила 
для періодичної преси відкрили можливість друку періодичних видань
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українською мовою, а квітневі правила 1906 р. про неперіодичні видання, 
скасувавши всі виключні правила для творів «іноземними та інородчеськи- 
ми мовами», мовчазно здали до архіву всі обмеження українського слова, 
створені попередніми правилами.

П евна річ, справжнього не тільки визволення, але навіть і зрівняння 
українського друкованого слова з  великоруським ці правила не дали. Ц ього 
важко було й очікувати, з  огляду на те, що господарем становища зали
шилась усе та ж  сама всевладна бюрократія, озброєна безмежним правом 
власного розсуду. Упродовж десятиріч викорінювала вона український 
сепаратизм, і її ставлення до українства не могло переродитись від одного 
слова тимчасових правил. Я кщ о для великоруської преси й великоруського 
слова у неї виявились канчуки, то для українського не бракувало скорпіонів, 
її представники цілком відверто заявляли, що одна й та сама думка, ви
кладена великоруською мовою, не справляє на них такого несприятливого 
враження, як передана в українській формі. Я к  мова, доступна масам, зд ат
на проникати у найширші кола, українська мова не припиняла викликати 
тривожну підозріливість, і українська преса, українська книжка фактично 
не переставали піддаватися посиленому нагляду й посиленим обмеженням 
порівняно з  великоруськими.

Щ е менш сприятливим чином було вирішено інше кардинальне з  погляду 
інтересів розвитку українських мас питання — про українську школу. Ук
раїнська інтелігенція порушувала його постійно, як першу умову поліпшення 
умов народного життя, і «потреби української школи», нарівні з  «потребами 
українського друку», були предметом посилених петицій та подань у період 
«переддум’я» й надалі не переставали хвилювати українське суспільство 
у період усіх трьох дум. Той сумний кінець, який мала ця вимога на осінній 
сесії 1910 р., подав лише яскраву ілюстрацію загальному несприятливому 
становищу українського питання за  нинішнього «представництва» Росії. 
У  перших двох думах, завдяки більш демократичному характеру виборчого 
закону, постійно опинялись у достатній кількості люди, хоч і не свідомо на
ціональні, але органічно пов’язані з  українським населенням, і усвідомлення 
потреб останнього, кінець кінцем, об’єднувало їх на ґрунті необхідності віль
ного національного розвитку й самовизначення українського народу1. Лиш е 
короткочасне існування перших двох дум не дало змоги їхнім «українським 
фракціям» зорганізуватись остаточно й виступити зі своїми національними 
вимогами. А ле закон 3 червня позбавив самостійного представництва на

1 Див. українську платформу, вироблену під час І думи, у журналі «Украинский 
вестник», 1906, V , і в моєму збірнику «Освобождение России и украинский вопрос» — 
стаття «Наши требования».
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родні маси, а з  цим було відібрано можливість представництва й українських 
національних інтересів.

Націоналістичний курс, прийнятий нинішнім урядом, знайш ов свій 
вираз у вельми різкому й несприятливому ставленні його до українського 
національного руху. Негативне ставлення деяких місцевих органів, що не 
допускали заснування ж одних українських товариств чи видань, було 
санкціоновано сенатом улітку 1908 р., з  приводу відмови у реєстрації 
української «Просвіти» полтавським губернським «присутствієм». С енат 
затвердив рішення «присутствія», визнавши, що мета, поставлена про
ектованою «П росвітою », — допомога культурно-просвітньому розвит
кові місцевого українського населення — містить у собі сепаратистські 
прагнення і може призвести до небажаних наслідків. Урядові сфери по
верталися таким чином на позицію крайнього унітаризму, приносячи йому 
в ж ертву нагальні інтереси українського населення, в ім’я яких комітет 
міністрів 1904 р. визнавав за  необхідне скасувати заборони українського 
слова. Згодом  цю точку зору розвинув циркуляр міністра внутрішніх справ 
20  січня 1910 р., що пропонував представникам місцевої адміністрації 
українських губерній не допускати товариств і спілок «інородчеських, 
зокрема українських і жидівських, незалежно від переслідуваних ними 
цілей», з  огляду на те, що «об’єднання на ґрунті національних інтересів 
веде до посилення національної окремішності у Росії» . Врешті рапорт 
того ж  міністра до сенату (лютий 1911 р .)  з  приводу реєстрації товариства 
«Українська хата» у М оскві надав широке мотивування цього найновішого 
урядового курсу, що визнає традиційним завданням російської держ ав
ності «боротьбу з  рухом, відомим у наш час під назвою українського, який 
уособлює собою ідею відродження колишньої України та облаштування 
малоросійської України на автономних національно-територіальних з а 
садах». Н е  вважаючи за  можливе розмежувати національні й політичні 
устремління української інтелігенції, уряд устами цього рапорту визнає 
необхідним прагнути до усунення будь-яких особливостей, що розділяю ть 
східнослов’янські народності.

IV, 361-362 ц я д ЄКлар а ц ія> повністю прийнята сенатом, дає загальне ви
світлення того репресивного напрямку внутрішньої політики, який виявився 
в останні роки у цілій низці репресій проти якнайбезневинніших проявів 
українського національного життя: закриття у цілому ряді міст якнай- 
легальніших «П росвіт», які не мали іншої мети, крім сприяння просвіті 
й самоосвіті широких мас, заборона українських клубів, гоніння на укра
їнські афіші, вивіски, аншлаги, викорінення будь-яких натяків на україн
ську маніфестацію на кшталт надмогильних промов, усілякі брехні, якими
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було оточено дозвіл на спорудження пам’ятника Ш евченку і т. ін., і т. ін. 
Н е дозволяється ніяких нових товариств, бодай у такому роді, як товари
ство охорони могили Ш евченка. П іддаю ться усіляким переслідуванням 
особи — службовці на державній чи громадській службі — за передплату 
на абсолютно легальні українські періодичні видання, за тримання б ез
доганно цензурних українських книжок. Закордонні українські книжки 
й часописи протизаконно обкладаються величезним митом, що цілковито 
перекриває їм доступ у Росію , і т. ін.

Усі ці репресії та гоніння — на які нарешті дедалі частіше почали 
звертати увагу і з  думської трибуни як на крайню межу цілком абсурдної 
націоналістичної політики — створюють специфічну атмосферу довкруги 
російського українства. Н е будучи у змозі вбити український рух, який 
на кожному кроці виявляє свою життєздатність, — у наростанні свідомості 
українських мас, у поширенні національного самоусвідомлення, у зростанні 
літератури, розповсюдженні книжки, у різноманітних відгуках на події,
що зачіпають національне самопочуття, — вони постійно дають відчувати 
ненадійність усіх цих набутків, відчувати дамоклів меч чийогось розсуду, 
який висить над усіма скільки-небудь конкретними формами, і тримають 
українське суспільство у постійно напруженому, тривожному й неминуче 
роздратованому стані.

Протягом останнього десятиліття (1 9 0 4 —1913) українське життя у Р о 
сії зробило великі успіхи. Ц е  впадає в вічі і в літературі, де поряд із низкою 
видатних талантів утворилися кадри літературних працівників замість ко
лишніх аматорів-одинаків, це відчувається і в піднесенні політичного й гро
мадського життя, — бурхливий період 1905—1906 рр. не минув безслідно, 
створивши зовсім нове самопочуття, різко відмінне від настроїв останньої 
чверті X IX  ст. Політичний момент починає дедалі виразніше проявляти себе 
у різного роду громадських організаціях, які прагнуть спертися на широкі 
суспільні кола, на народні маси (узяти, для прикладу, кооперативний рух, 
що набуває широкого розвитку в Україні). Та політика репресій і заборон 
продовжує дуже сильною мірою паралізувати ту організацію громадської 
самодіяльності, яка дала вихід Галицькій Україні з  глухого кута політичних 
відносин, і робить становище «Великої України» російської і нині тяжчим 
навіть порівняно з  малою Україною австрійською, незважаючи на всі важкі 
умови існування цієї останньої.

Н еобхідність перебудови Росії не лише у площині громадянської 
і політичної свободи, а й у площині широкого національного самовизна
чення відчувається діткливо й настійливо дедалі ширшими суспільними 
колам и .IV> 361-362
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ГРУШЕВСЬКИИ м .
ПЕРЕДМОВА ДО БРОШУРИ «УКРАИНСТВО В РОССИИ, 

ЕГО ЗАПРОСЫ И НУЖДЫ (ГЛАВА И З «ОЧЕРКА 
ИСТОРИИ УКРАИНСКОГО НАРОДА»)» -  РОЗДІЛ 
XXXI. «СУЧАСНИЙ СТАН УКРАЇНСТВА В РОСІЇ»

О дним и из самы х важ ны х и ж гучих вопросов, одною  из самых 
грандиозных и благодарных задач, какие предстоит разрешить освобожда
емой России, является, несомненно, вопрос украинский. Скорое, успешное 
справедливое разрешение его неотложно необходимо не только в интересах 
самого украинскою  народа самой большой из негосударственных народ
ностей, России, обреченной старыми режимом на самые невозможные 
условия существования, но и всей освобождаемой России. Подавление 
естественных стремлений огром ною , тридцатимиллионного населення 
к своему развитою и самоопределению неизбежно порождает не только 
застой и упадок, но и всякого рода, аномалий как в cpe де подавляемой, 
так и в тех органах, которыми это подавление производится. Система 
гнета и денационализации неизбежно становится системою политической 
и общественной деморализации, и угнетаемая провинции всегда и везде 
служат очагом разложения для самых господствующих народностей, для 
всего государственною организма. Какого рода элементы создает система, 
царствующая в подавляемых окраинах России, события последних месяцев 
еще раз показали с полною очевидностью. В числе их лишенная условий 
правильною , развития и самоопределения Украина останется тяжелыми 
камнем у ног будущей России.

В нынешнее тревожное и кипучее время книга и журнале все более 
вытесняется газетой и брошюрой. Это понуждает меня, в интересах большого 
распространена, предложить в виде отдельной брошюры заключительную 
главу из выпущенною на днях нового издания моего «Очерка истории украин
скою народа», где я имел в виду представить современное состояние и России, 
невозможный условия, в которые поставлено украинское население, и его 
наиболее неотложные нужды. Х отя вне связи с предшествующими главами 
«Очерка» с историею украинскою национального движения в X IX  в., об- 
зором отношения отношений правительства к политическим и национальным 
стремлениям украинскою общества в X V III и X IX  в. с одной стороны, и
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с очерком современного состояния украинства в Австро-Венгрии с другой, 
может быть не все в настоящем обзоре будет представляться с желательною 
ясностью и определенностью, так как в книге многое из сказанного является 
выводом из предшествующего изложения, с большею убедительностью и до
казательностью, но думаю, что и эта глава в виде отдельной брошюры также 
не будет бесполезна. Н е имея в виду представить современное, состояние 
украинского народа в России во всей полноте и всесторонности, я хочу ею 
только еще раз обратить внимание представителей прогрессивной России 
на вопиющее положение, в которое было поставлено украинское население 
России старым режимом, из которого оно не выведено и до сего дня, но 
должной быть выведено неотложно не только в интересах справедливости, 
но и в интересах успеха освобождения России.

Будут ли открыты украинскому народу дороги к культурному и об
щественно-политическому самоопределению, будут ли сняты с него оковы; 
тяготеющие на его национальной жизни, найдет ли оно в своих стремлениях 
поддержку, равнодушие или недоброжелательство в других народностях 
России и прежде всего у, представителей прогрессивной части велико- 
русского общества, это вопрос, от которого зависит очень многое. О сво- 
бождение России невозможно и без раскрепощения входящих в ее состав 
народностей создания для них нормальных условий жизни и развитая, и 
то, в какие условия будет поставлен такой крупный член этого союза на- 
родов, как народность украинская, несомненно, очень сильно повлияет на 
дальнейший ход освободительною движения и устройство будущих отно- 
шений. Н а  это я хочу обратить внимание прогрессивной части общества и 
в частности — его руководящих представителей.

1 мая н. с. 1906 г.

Грушевский М . [П ередмова] / /  Украинство в России, его запросы 
и нуж ды (глава из «О черка истории украинского народа») /  М . Гру
шевский. — С П б .: Типография Т -в а  «Общ ественная П ольза» , 1906. —
С . І І І - Ѵ .



Л И С ТИ  З  ІСТОРІЇ ВИ Д А Н Н Я  
«О Ч ЕРК А » М И Х А Й Л А  ГРУШ ЕВСЬКОГО

№ 1
Фрагмент листа Олександра Лотоцького 

до Михаила Грушевського від 22 травня 1903 року

Дорогий М ихайло Сергієвичу!

Справді, найкраще було б, коли б «Історія» Ваша видана була «Знані - 
ем»: се дуже популярне серед публіки видавництво. Щ одо ходів цензурних, 
то — я не знаю тут нічого певного, — але з  власної прикидки, думаю, що тут 
все один дідько. Д о  «Знанія» може бути посередником Славінський, — він 
знайомий добре (так каж е) зі складом сього видавництва і дуже спочуває 
сій ідеї. А ле (може, спостереження моє й безпідставне) він, видимо, й сам 
хоче приткнутися до видання Вашої «Історії» — в такій чи іншій формі 
(перекладом, напр.). Він в першій половині червня буде у Л ьвові і там Ви 
з  ним про се поговорите вже діловим способом. [ . . . ]

Ваш О .Л отоц ь[ки й ]

Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  О п. 1. -  Спр. 613. -  А рк. 9 9 - 1 0 0 .
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№ 2
Лист Максима Славінського

до Михайла Грушевського від 20 серпня (3 вересня) 1903 року

Високоповажний М ихайло Сергієвичу!

Д о  самого дня виїзду з  П ариж у чекав я на листа од «Знанія» і не до 
чекався, — мабуть, там тепер нічого нема, коли нема одповіді. М ож е, вони 
напишуть мені в Берлін, де я перебуду од 21 авг[уста] до 1 сент[ября] ст. ст. 
Тоді я дам Вам знати з  Берліна. Коли ж  ні, то тоді я вже напишу до Вас 
з  Петербургу.

Всего найкращого, М арії Сільвестровні і малесенькій Грушевській, і 
всім шановним приятелям низенький поклон.

З  щирим поваженням М . Слав[інський]

Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  О п. 1. -  Спр. 753. -  А рк. 2.
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№  З

Лист Максима Славінського 
до Михайла Грушевського від 18 вересня 1903 року

Високоповажний М ихайло Сергієвичу!

К ілька днів тому назад приїхав і зараз же розпочав Вашу справу. 
Представники «Знанія» допіро приїхали до Петербургу, і цими днями я 
матиму з  ними рішучу розмову. В усякім разі, коли б «Знаніе» по тим або 
иньшим причинам не могло б видати Вашу книжку, видавці знайдуться 
(я вже балакав де з  ким прінціпіально), хоч, певне, найкращим видавцем 
було б «Знаніе».

Тим часом дуже прошу Вас сповістити, коли (найдальший термін) Ви 
можете надіслати рукопис, бо всі в о ден голос говорять, що книжку треба 
випустити найкраще коло нового року, помітивши видання 1904 р. М іж  
иньшим воно вийде ніби то юбілейним — 250 р[оків] України під Росією .

Тим часом всего доброго, після розмови з  «Знаніем» зараз же напишу. 
Щ ире вітання М арії Сільвестровні.

Щ ирий до Вас М . Славінський 

Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  О п. 1. -  Спр. 753. -  А рк. 3 - 4 .
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№  4

Фрагмент листа Максима Славінського 
до Михаила Грушевського від 3 (16) жовтня 1903 року

Високоповажний М ихайло Сергієвичу!

Нареш ті я перебалакав як слід з  представником «Знанія» К онстанта
ном Петровичем Пятницкім (Горькій — другий представник «Знанія», але 
його нема у П етербурзі). Вони знають Вас і Вашу діяльність і з  охотою 
згоджую ться видати Вашу «Исторію  М алороссіи», але хочуть поперед 
усього мати Ваш манускріпт, аби подивитись, скілько экземплярів можно 
друковати, яку ціну ставити, які умови з  Вами зробити. Звичайно, «Знаніе» 
робить так: 1) платить автору як можно більше, 2 ) видає книжку як можно 
дешевше, і 3 ) для того, щоб 1) и 2 ) осягнути, друкує як можно більше при
мірників. Щ одо Вашої «И сторіи», то з  розмови вияснилось, що її треба б 
було друкувати не меньше як 3 .000  примірників і поставити ціну ні в якім 
разі не більше як 2 р[уб]., а то, може, й меньше. Щ одо гонорара, то він 
може бути заплачений або зразу  увесь, або з  чистої прибилі. Точної цифри 
я не міг установити, через те, що це була взагалі розмова прелімінарна, бо, 
як я пишу вище, без манускріпта вони не можуть про це нічого певного 
сказати. О дно тілько можу сказати напевне: з  російських видавців ніхто 
не дає більшого гонорара, як «Знаніе», — воно найліпше оплачує авторів, 
а до того ще дуже совістно відноситься до своїх обов’язків.

Тепер зостається Вам якнайскорше надіслати манускріпт. Вишліть його 
по такій адресі: C -Петербург, Невскій, 92. Книгоиздательное товарищество 
«Знаніе». Константану П етровичу Пятницкому, а разом з тим надішліть 
мені звістку, то я вже буду доглядати, щоб усе йшло якскорше. Разом  з  тим 
надішліть німецьку адресу для рекомендованих листів, бо дальшу переписку, 
де буде йти діло за гроші, простими листами не гараз[д] буде вести, тим 
більше, що її вестиме уже «Знаніе», а я буду тілько «поверенным Ваших 
интересов».

Д о  нового року ми ще маємо 3 місяці, я думаю, що книжка вийде в 
цей термін; щодо слів «юбілейное изданіе», то, певно, нехай то вже другі 
скажуть, а на книжці того нема чого писати. Я  про се написав так тільки, 
á propos [принагідно], як кажуть французи. Тим часом всього найкращого, 
щиро вітаю М арію  Сільвестровну. [ . . . ]

Ваш М . Славінський

Ц Д ІА К . -  Ф . 1233. -  О п. 1. -  Спр. 733. -  А рк. 5 - 7 .
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№  5

Фрагмент листа Максима Славінського 
до Михайла Грушевського від 17 листопада 1903 року

Високоповажний М ихайло Сергієвичу!

Справа з  Вашою «Історією» загальмовалась через те, що досі не приїхав 
до П етербургу Горькій, а без него, як Ви знаєте, не може бути порішено 
нічого, бо він в «Знаній» головний вкладник. Чекали тут єго щодня, через 
те я все одкладав листа до Вас. Тепер відомо стало напевне, що він приїде 
сюди через тиждень. Ви не турбуйтесь, М ихайло Сергієвичу, то ще не єсть 
пізно для видання: «Знаніе» має такі засоби матеріяльні і тіпографські, що 
може дуже хутко видруковати й книжку в 25 аркушів, — 2 —3 тижня цілком 
досить для того, щоб книжка побачила світ.

Щ одо гонорара, то, на мій погляд, Ви поставили досить тяжкі умови, 
тяжкі через те, що наукову працю не можна видавати, скажемо, в 10.000 
примірниках; а коли видавати меньше, то треба поставити дуже дорогу 
ціну, — себто знов: видання не піде так хутко, як воно б хотілось. Ц е  все 
мої мислі; я не говорив про це в «Знаній», і вони мені тим часом нічого про 
те не говорили, але я думаю, що про це буде розмова і що вони з  свого боку 
будуть говорити про меньший гонорар. Ви правду писали, що орігінальна 
праця мусить коштувати дорожче од переклада, — але «Знаніе» за 1 руб. 
дає читачеві иноді більше як 20  аркушів орігінальної белетрістіки, такої, 
як оповідання Горького і иньших, або також  і наукової орігінальної праці, 
напр., М илюкова.

Врешті, я був би дуже радий, якби з гонораром вийшло так, як Ви 
того баж аєте, тим більше, що я знаю, на яку прекрасну ціль підуть ті 
гроші, але я думав, що Вам треба про це написати, щоб не сталась якась 
несподіванка. [ . . . ]

Всього доброго 
Ваш М . Славінський

Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  О п. 1. -  Спр. 753. -  А рк. 8 -1 1 .
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№ 6

Лист Михаила Грушевського 
до Максима Славінського від 6 (19) грудня 1903 року

Високоповажаний М аксим Антонович!

О т  вж е, як бачите, нині 6  грудня, а від вислання рукописи — скоро 
два місяці. П о  Вашому листу я відібрав рукопись від перекладчика і спи
нив ф ранцузький переклад, упустив речінець, визначений ф ранцузьким  
видавцем , а справа росийського видання, яка могла бути полагодж ена 
ще в сентябрі, висить досі в повітрі. Все се дуж е неприємно, і я Вас 
дуж е прошу, коли не хочете, аби з  Вашої приятельської прислуги вийшла 
мині велика прикрість, покінчити вж е раз сю справу з  «Зн ан ієм »  — як 
беруть, то добре, а як не беруть, то най віддадуть рукопись і зверніть 
мині його зразу.

[М . Грушевський]

Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  О п. 1. -  Спр. 275. -  А рк. 66 .
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№  7

Лист Максима Славінського 
до Михаила Грушевського від 12 грудня 1903 року

Високоповажний М ихайло Сергієвичу!

Т ілько сьогодня одібрав рішучу одповідь «Знан ія»: після довгого ва 
гання вони сказали, що не можуть взяти на себе видання Вашого «О черка 
исторіи украинского народа» через те, що книж ка вийшла б дорога і не 
могла б мати широкого росповсюдження. Сьогодня ж  я оддав Ваш рукопис 
в друге видавництво — П ирож кова. П роспект цього видавництва Ви або 
вже одібрали, або завтра-по-завтром у одберете, бо Вони у мене просили 
Вашу львівську адресу, бо хочуть Вас просити, аби Ви давали їм для ви
давництва свої твори по історії України. К ілька слів про це видавництво. 
Воно істнувало і раніще, але мало випадковий характер, і тілько з  цієї осені 
придбає характер спеціально-історичного видавництва. Д іректором його 
став недавно дуже актівний і ж вавий літератор Л ем ке (був редак[тор] 
«П риднепровскаго К рая» , коли і я там був, співробітник «М іра Б ож е- 
го», «Русск[ого] Богатства» і иньш их). З  проспекта Вам будуть видні 
завдання того видавництва. М атерияльні умови, як я неофіціально Вам 
передаю, такі: вони платять 6 0 —80  карбованців за  аркуш друкований в 
4 0 .0 0 0  букв за  видання в 3 .0 0 0  примірників.

Ріш учу одповідь вони дадуть 13 января. Вам треба буде написати 
їм свої крайні умови, себто: 1) щодо технічного боку видання (папер, 
друк, шріфт, корректура і т. и .); 2 )  скілько тисяч екземплярів Ви хтіли 
б продати; 3 ) крайню ціну, за  яку Ви можете продати одно видання, два 
видання, або назавш е. Л иста з  цими умовами адресуйте на ім’я М ихаила 
Констянтиновича Л ем ке: С П б ., Н евский проспект, №  134, кв. 31.

Я  маю надію, що на цей раз діло справиться, перш усього через те, 
що це видавництво спеціальне, що воно не боїться трохи дорогої ціни на 
книжку, друге те, що дуж е шукають зараз таких праць, як Ваш «О черк». 
Рукопис Ваш я оддав їм після того, як дізнався, що вони хочуть Вам на
силати проспект і просити Вашого співробітництва. Щ е  забув сказати: з 
автором вони роблять контракт, після чого зараз же видають од 1 /3  до 
1 /2  гонорара; решту гонорара видають авторові тоді, як книж ка перейде 
через цензуру. П ерш у получку автор не звертає, хоч би книж ка його й не 
була перепущена цензурою: таким способом риск предприємства леж ить 
не тілько на авторові, але й на видавцеві.
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О то й усе, здається. Спасибі Вам за висилку Гейне, але чого його ви
силати так потрошку? М ож на б було вислати зразу  5 —6 прим ірників]. 

Щ ире вітання М арії Сільвестровні.

З  щирим поважанням 
М . Славін[ський]

Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  О п. 1. -  Спр. 753. -  А рк. 1 2 -1 5 .

№  8

Лист Максима Славінського 
до Михайла Грушевського від 13 лютого 1904  року

Високоповажний М ихайло Сергієвичу!

Разом  з  цим висилаю Вам і рукопис. Згідно з  Вашим бажанням, я мав 
розмови ще де-з-якими видавцями, але настала війна, і всі вони зрікаються 
од всяких книжок. Таким способом проти Вас, крім російської цензури, 
повстала ще й Японія. К риза тепер страшна, видавці нічого не хочуть ви
давати, крім книжок про Японію, Корею і т. и. Зв існо  — часовий інтерес!

Д уж е і дуже мені прикро, що я, не вважаючи на мої горячі бажання, 
не міг Вам стати в пригоді, але обставини тепер далеко сильніщі од мене.

Разом  з  цим я посилаю Вам лист до мене Л емке, де він приводить свої 
мотіви, — може, Ви скористаєтесь його пропозіцією щодо 1905 р.? Д о  того 
часу, може, й війна скінчиться. Щ одо мене, то я в неділю виїзжаю з  П е 
тербурга, — їду до О десси, аби там редагувати новий щотижневий журнал 
«Ю ж ны я Записки», присвячений і загальним, і краєвим інтересам. Діло в 
Россії — провінціальний загальний журнал — цілком нове, і я не знаю, що 
ще з  нього вийде, але треба попробовать.

Гайне одібрав і дуже вдячний за  нього: принаймні хоч, завдяки Вам, 
побачив, який він, а то така вже доля українського пісьменника — часто й 
не бачити своїх творів друкованих.

З  О десси писатиму до Вас, а тим часом бажаю Вам всього найкращого.
Сердечне вітання М арії Сільвестровні.

Щ ирий до Вас 
М . Славінський

Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  О п. 1. -  Спр. 753. -  А рк. 1 6 -1 8 .
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№  9

Лист Максима Славінського 
до Михайла Грушевського від 16 лютого 1904 року

Високоповажний М ихайло Сергієвичу!

З  Вашим рукописом таки вийшов «карамболь», як Ви кажете. Вибира
ючись до О десси і не маючи надії знайти видавця, я, як Вам уже відомо з 
листа мого, вислав 14 февр[аля] її Вам, а сьогодні одбираю Вашого листа. 
Д уж е мені то неприємно, але що ж  робити: на висилку я мав Ваше бажання.

Всього найкращого 
Ваш М .С лавінськ[ий]

Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  О п. 1. -  Спр. 753. -  А рк. 19.
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№  Ю
v

Лист (Іосифа Гессена
до Михаила Грушевського від 10 березня 1904 року

М илостивый Государь М ихаил Сергеевич!

И мею  честь Вас уведомить, что, согласно Вашему поручению, мы про- 
смотрели рукопись Вашу с цензурной точки зрения. П риш лось вычеркнуть 
очень немного мест, но может, конечно, случиться, что цензура задерж ит 
всю книгу, ничего не возраж ая против отдельных мест. В таком случае 
ответственность остается, конечно, на Вас. К  набору мы уже приступили.

П рош у Вас принять уверение в моем совершенном уважений

І. Гессен

Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  O n . 1. -  Спр. 96 . -  А рк. 132.
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№ И
v

Лист Иосифа Гессена
до Михаила Грушевського від 19 березня 1904  року

М илостивый Государь М ихаил Сергеевич!

И зложенная в предыдущем письме т[оварищест]ва постановка вопроса 
об изданий В[ашей] рукописи по истории Украины не является неожидан
ной и подразумевалась с самого начала переговоров по изданию: товари
щество принимало на себя просмотр рукописи в цензурном отношении с 
тем, чтобы исключить места, более или менее опасные; при том обратите 
внимание и на то, что Вы сами просили о просмотре именно отдельных 
мест указанием на главы І—III и с Х Ѵ І-ой  до конца. Несомненно, если бы 
цензура потребовала исключения мест в главах, напр[имер], 8 -й  или 12-й, 
то риск этого относился бы единственно к Вам; равно и вознаграждение 
за просмотр, ведь определялось не за всю книгу, а лишь за главы І—III и с 
X V I-й  до конца. Все это подтверждает правильность постановки вопроса 
т[оварищ ест]вом и тождественности условий как теперь, так и в начале. 
И  по существу данной книги не может быть речи о риске цензурном за всю 
книгу: можно исключить опасные все места, и однако книга может быть 
вдруг почему-либо задерж ана — такова уж  самая тема — об Украине, и 
предусмотреть взгляды цензурного ведомства на всю тему никто не сможет. 
Книга давно набирается, и в начале еле дующей недели Вы получите пять 
листов печатных для подписи. Теперь же, после Вашего письма, работы 
приостановлены, и мы просим Вас дать ответ в самом скором времени во 
избежание дальнейшей задержки.

Директор-распорядитель 
товарищества 

«Общ ественная П ольза» 
І. Гессен

Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  O n . 1. -  Спр. 96 . -  А рк. 134.
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№ 12

Лист Олександра Лотоцького 
до Михайла Грушевського від 23 квітня 1904 року

П ро термин «Укр[аїна]» не писав я Вам, бо трудно тут що сказати пев
ного; Гессен не може порадить, бо в його не було такої практики (я його й 
не питав про се, щоб не лякати), а я думаю, що сей термин за  останні роки 
досить вже «нейтралізовався» і на перешкоді стати не може, особливо у 
такій великій, науковій книжці; «гонить» се слово хіба лиш провінціальна 
цензура, а в П етербурзі воно живе безборонно.

Ваш О .Л от[оц ьки й ]

Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  О п. 1. -  Спр. 613. -  А рк. 214.
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№ 13

Лист Салтыкова
до Михайла Грушевського від 9 липня 1904  року

М илостивый Государь М ихаил Сергеевич!

Вследствие двух писем В[аших] отправлено: вчера на ст[анцию] « М о 
сква» для А .Д . Ступина 3 .000  экз. «Первой учебной книги» и сегодня — 
500  экз. на ст[анцию] «Кролевец» и 500  экз. на ст[анцию] «Чернигов— 
город« для Черниг[овского] кн[ижного] земск[ого] склада.

Ч то  касается Вашей книги по истории Украины, то относительно 
В[аш его] запроса о приложении карты к книге излож ены данные в пись- 
ме типографии при сем. Самой книги отпечатано 17 листов, имеются в 
гранках 18—20 , и вся оставш аяся часть книги до конца уже в наборной, 
и скоро Вы получите след[ую щ ие] гранки. Теперь наборщики уже на- 
бираю т опасных в цензурном отношении мест, т[ак] к [а ]к  последние 
вычеркнуты. Л ицо, просматривающее книгу в ценз[урном] отн[ошении] 
и вообще последний оттиск каждого листа, меж ду прочим, указы вает на 
большое количество неправильных — в стилистич[еском] отношении — 
вы раж ений в рукописи, преимущ ественно полонизмов. В некоторы х 
случаях — особенно резких — были, делаем и исправление, но все ж е, в 
виду неоговоренности этого пункта Вами, немало погрешностей остаются 
неисправленными, что придает книге нежелательный вид. Х орош о бы хоть 
в последних 8 —9 листах сделать все поправки. В цензурном отношении 
эти листы весьма значительно будут расходиться с оригиналом. Всего 
листов будет не меньше 2 6 —27.

Предисловие получено и передано в типографию, где его видел г. Л о - 
тоцкий сегодня.

П о л ь зу я с ь  случаем , мы покорнейш е просим  В ас сообщ ить: не 
согласны ли Вы будете сдать на склад товарищ еству « О б щ е с тв ен н а я ] 
П ол ьза»  «П ервую  учебную книгу» и на каких условиях? Тогда Вам 
можно было бы избеж ать ведення переписи с книгопродавцами и з -за  
границы, ускорились бы все операции по отправке этой книги в провин- 
цию. С  своей стороны т[оварищ ест]во  предлож ило бы: а) иметь книгу 
на складе, продавать ее своевременно по востребованию  книгопродав- 
цам, зем ствам , школам и т. п.; б ) давать Вам отчет по продаж е два или 
даж е три раза  в год, дабы , стоя в курсе, Вы имели возм ож ность з а 
благовременно озаботиться выпуском новых изданий и в) вести полную
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отчетность по продаж е этого издания. Т [овари щ ест]во  удовлетворится 
обычным 5 %  вознаграж дением . П ри  имеющихся и расш иряю щ ихся 
связях книжного склада т[оварищ ест]ва с земствами дело издания может 
вы играть немало на книжном ры нке. В есьма ж елательно бы иметь Ваш 
ответ по этому вопросу в текущ ем месяце.

С  полным уважением к Вам 
Заведую щ ий конторой 

и книжным складом Салтыков

Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  O n . 1. -  Спр. 96 . -  А рк. 140.
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№  14

Фрагмент листа Олександра Браудо 
до Михайла Грушевського від 2 вересня 1904  року

Вообще я не могу не извиниться перед Вами в том, что мы оказались 
так неаккуратны в деле издания Вашей книги. К  несчастью книга эта 
попала к нам в переходное для всего нашего дела время [ . . . ] .  Во всяком 
случае то обстоятельство, что книга выйдет не в первой, а во второй 
половине сентября, никоим образом не может отразиться на ее распро- 
странении. [ . . . ]  П ослезавтра (в  субботу) я высылаю  Вам последние 
листы с возстановленными пропусками. П ри  этом не могу все-таки не 
вы сказать своего опасения, что все эти возстановляемые Вами места не 
будут опасными в цензурном отношении в отдельности, в общем могут, 
пожалуй, отразиться на судьбе книги. М ы , конечно, постараемся сделать 
все возможное, чтобы провести книгу. [ . . . ]

П рош у принять уверение в искреннем уважений и совершенной пре
данности.

Готов к услугам А . Браудо

Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  O n . 1. -  Спр. 96 . -  А рк. 1 4 2 -1 4 3 .
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№  15

Лист Олександра Лотоцького 
до Михаила Грушевського від 14 вересня 1904  року

Дорогий М ихайло Сергієвичу!

Ради  Бога, не хвилюйтесь так! Се ж  можна так цілком загубити нерви 
через жидівські порядки несовістної друкарні. Заспокойтеся. З  Вашим 
уповаж[н]енням я взяв усю справу в свої руки і тепер не даю дихати дру
карям — так само, як вони Вам не давали.

В «О бщ ественной] Пользі» зовсім нема господарської руки. П равлять 
нею халіфи на час, що не дивляться серьезно на діло, через те діла нема 
і з  замовленнями, звичайно, так само поводяться, як і з  Вашим. З  1-го 
падолиста справа має погіршати ще більше, бо управитель друкарні — 
Ш мідт, — який ЗО літ вів діло друкарське і поставив «П ользу» на ноги, 
кидає «П ользу» і заводить свою друкарню; до його переходять усі солідні 
клієнти. П одаю  се Вам до відомості надалій, а поки щодо «Історії» се чим 
злим не загрожує. А  тепер до діла.

19-й лист перескладають наново, бо він вже був видрукований остаточно 
і наклад розібрано. Завтра , 13-го, мають мені прислати 19-го аркуша. Я  її 
не задержу. Все, що Ви показали, буде відреставровано.

П рисланих мені коректурних аркушів Ви не підписали для друку. Д ля 
того я їх частину перечитав, а частину підпишу для друку сього дня. Щ одо 
останньої глави, то, справді, те, що було випущено (я брав навмисне з 
друкарні перший наклад, щоб порівняти), те конче треба було випустити. 
Скажу, що не вважаючи на те, глава та дуже інтересна. Даремно Ви нею так 
незадоволені. Такого стислого, але все ж  повного компендіума українства 
ще не подавалося в Росиї. Я  лишень дозволив собі виправити деякі галицькі 
звороти, що трохи різали б вухо росийського читача.

Передмову перекладено «Властию мені данною»; я також виправив 
там деякі шерсткі (з  погляду мови) місця, бо на передмову найперше падає 
око. Д о  фамілії Вашої на обгортці додав «П роф .» — се більше імпозантно 
для читача та передплатника.

Коректурні помилки виправлю завтра, бо зараз не маю під руками цілої 
книжки, без чого не можна правити картку з  помилками.

Ш м ідт дав мені слово, що 20-го  буде для цензури 10 примірників 
готових; 20-го  вони пішлються до цензури, а там будемо ждати рішенця. 
Скоро що — буду упадати коло цензури, тільки не хвилюйтеся. Д ух тепер у 
цензурі легший, то маю надію, що все обійдеться добре. Говорив я з  Браудо
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про непевні місця. Врешті, він тої думки, що коли можна говорити про не
певність, то не одиноких витягів, але цілої книжки; тим то взагалі не слід її 
дуже карбувати. М ужайтеся і кріпітеся і Бог мира да будет с Вами! Амінь.

Ваш О .Л от[оц ьки й ] 
З а  позичку спасибі!

Ц ензурний присуд буде коло 1 жовтня. З а р а з  треба буде розіслати по 
журналах та друкарнях. Я к  із сим бути? Ч и  не послали б Ви з  власними 
автографами Кареїву, Пипіну, М якотину та ще кому?

Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  О п. 1. -  Спр. 613. -  А рк. 3 0 8 - 3 0 9  зв.



480 ДОДАТКИ

№  16

Лист Олександра Лотоцького 
до Михаила Грушевського від [26  вересня 1904 року]

Дорогий М ихайло Сергієвичу!

Довго Вам не писав, бо не було що писати: про справу складу остаточно 
рішив лиш учора.

М артинова я не можу Вам радити; як показалося із зносин з  ним, він 
безгрішний чоловік і затягає навіть ті невеличкі рахунки, що бувають між 
ним і Добр[одійним] Т[оварист]вом . Д о  того ж  неакуратний щодо ви
конання замовлень. Сього досить, щоб не давати йому книжки на склад.

О т ж е , довго крутив я м ізкам и , щ об в ідваж итися  на що певне. 
З  «О бщ ественной] П ользы » дуже на мене насідали, щоб склад у них був. 
П оїхав я до Ш мідта, що був у них ранійш управителем друкарні, і попро
сив його думки. Він каже, що тепер там самі жиди і завелися жидовські 
порядки — робити абияк. Се ще більше знеохотило мене до «П ользи». Рос- 
кидаючи розумом та роспитуючи людей, я нічого кращого не міг видумати, 
як звернутися до Карбасникова, хоч Ви ним і не зовсім задоволені. Більш 
солідного книгаря тут немає, — принаймній ні з  ким другим я не відважався 
б вести зносини. Карбасников згодився взяти книжку на склад. Собі він 
одлічуватиме 10 % , оддаючи від себе книгарям. Коли ж  буде виконувати 
Ваші доручення, то за  склад і працю братиме 5 % ; в першому разі він несе 
риск, що може пропасти книжка, а в другому — ні, то й бере дешевше. Я  
торгувався, але ні до чого. М ож на б найти і дешевші умови, але не було 
б певности за книжку. Треба мати на увазі, що тепер книжковий крізіс і 
що всі мало солідні книгарі, що не мають досить капиталу, щоб видержати 
тяжкий час, мусять летіти догори ногами. Д ля того треба тепер бути дуже 
обережним. Узявши все се на увагу, я прийняв умови Карбасникова і завіз 
в суботу в друкарню оголошеннє про склад у Карб[аснико]ва. У  друкарні 
нікого з  главарів не було, то віддав я р о зп о р яд ж ен ь  новому управителеві 
друкарні. А ле сих два дні був дуже не певний, чи доведеться мені додержати 
до краю тої постанови, і все ж дав, що прийдуть до мене з  «П ользи». Так 
воно й вийшло. Був учора Браудо, але не застав мене вдома. П иш у Вам 
отеє в понеділок ранком. Сподіваюся ще сьогодня ж  ранком [прийде]. Буду 
все здавати на Вас, що Ви виробили умови з  Карбасниковим, а врешті, 
може, доведеться віддати «П ользі» на комісію примірників до 100. Треба 
все ж  признати, що клопоту їм з  книжкою було досить; до того ж  вони ще 
робили заходи в цензурі.
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В цензурі книжка пройшла «на волоску». Коли б видрукована була за  
місяць перед сим, то світа не побачила б. Головне — тенденція автора, що 
виставляє Україну як самостійну і окрему національність, з  самостійним 
історичним і культурним ж и ттям ...

[О .Л отоцьки й]

Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  О п. 1. -  Спр. 613. -  А рк. 3 1 1 -3 1 2  зв.
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№  17

Фрагмент листа Олександра Лотоцького 
до Михаила Грушевського від 13 жовтня 1904 року

Дорогий М ихайло Сергієвичу!

Ви, мабуть, дивуєтеся, не маючи так довго книжки. Дивувався і я, та 
вже перестав. Я к  писав я Вам, друкарня обіцяла виготовити ще на той ві
второк, але учора призналася, що буде лише на сю п ’ятницю або суботу. 
Остановилося все через карту; показалося, що після коректи начебто треба 
було зробити карту вдруге, але я тому не вірю. П росто затягли справу, а 
тепер ще до того вони й сердиті на нас з  Вами. М ав я дуже кислу розмову 
з  Браудо; дуже неконтентований, що не дали їм книжки на склад. П о 
кликався на свій клопіт у цензурі і ремствовав на невдячність та на образу 
з  боку суголосного, ідейного елем енту... Я , не вважаючи на всі попередні 
прикрости, думав вже було, що ми з Вами справді трохи скривдили людей, 
але після останнєї брехні маємо совість чисту, як скло. Нічого не вдієш, 
треба ще сих кілька день переждати. Одібравш и книжки, зараз розвезу 
їх по книгарнях та розішлю по періодичних виданнях, як вже писав Вам.

П ісля Вашого листа я зробив зміну в попередньому своєму розпоря
дженню: казав друкарні послати в Київ 40 0  примірників (замість 100), а 
собі 20 0  (замість 120), щоб більше число роздати в солідні петербурські 
магазини, — Суворина та Стасюлевича. Реш ту конче треба зараз забрати 
від «О бщ ественной] П ользы », тепер навіть ніяково держать у неї.

П ро  Стасюлевича і я думав, але сей пан так якось чудно відноситься 
до українського видавництва, що не хотів я з  ним заходитись. Він, напр., 
не хотів прийняти в своєму магазині передплати на твори Єфименкової і 
навіть не радив їх видавати, не сподіваючись ніякого успіху. П ісля того я 
не наважався лізти до його вдруге, щоб знов не взяти облизня.

Щ одо Карбасникова, то він вже тим добрий, що можна бути певним, — 
ні книжки, ні гроші не пропадуть.

З  листом до М ірського треба заж дати ще який тиждень, — на се єсть 
причини. Я  Вам напишу, коли можна буде. [ . . . ]

Ваш О .Л отоц [ьки й ]

Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  О п. 1. -  Спр. 613. -  А рк. 3 1 4 -3 1 5  зв.
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№  18

Фрагмент листа Олександра Лотоцького 
до Михаила Грушевського від 21 жовтня 1904 року

Дорогий М ихайло Сергієвичу!

Уже книжка готова. 23-го розвезу її по книгарнях та розішлю по ре
дакціях. Зробивш и се, пошлю Вам точний рахунок — видатків і книжок, 
що були на моїх руках.

У Київ казав я послати 40 0  прим, для того, що з  сього числа треба 
віддати Оглобліну примірників 3 0 —40 та другим певним книгарням, які 
беруть звичайно книжки видавництва «Вік» і навіть платять готові гроші. 
П иш у про се Єфремову, а добре було б, коли б Ви написали і від себе.

Крім того, «К иїв[ська] Старина», напевно, буде одним з  головних 
продавців Вашої книги і часто пересилати їй книжки від Карбасникова не 
годиться, краще нехай будуть ті книжки десь у Київі, — хоча б у О л ек 
сандра Сергієвича.

Н а  книжках, що вийшли «без предварительной] цензуры», цензурного 
дозволу не одзначається.

Уже зам ови в  я р ец ен зен т ів  для « И с т о р и ч [е ск о го ] В естн и к а» , 
«Рус[сской] Ш колы », «Вестника Воспитания», а в «Обозрение» та «Ж ур
нал для всех» напишу сам, — я там інколи пишу рецензії.

Книж кою  Вашою публіка дуже цікавиться і треба сподіватися на д о 
брий успіх, не вважаючи на трудні часи.

Списався я з  Степаненком про адреси південних книгарів, яким треба 
розіслати оголошення. [ . . . ]

Бувайте здорові

Ваш душею 
О .Л от[оц ьки й ] 

П исати М ирському вже можна.

Ц Д ІА К . -  Ф . 1233. -  О п. 1. -  Спр. 613. -  А рк. 8 7 - 8 8  зв.
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№  19

Лист Н.оЗандмана
до Михайла Грушевського від 3 листопада 1904 року

Ваше Превосходительство М ихаил Сергеевич!

Покорнейше просим Вас простить нас за беспокойство, причиненное 
Вам долгим печатанием книги «О черки истории украинскою  народа». 
Будем стараться, чтобы в следующий раз этого не повторилось. Задерж ки  
вышли и з-за  карты, так как ее пришлось переделывать. Счет же послан 
Вам раньше лишь для того, чтобы Вы могли просмотреть, во что обошлось 
издание этой книги.

Также извещаем Вас, что экземпляры уже все разосланы, согласно 
указания А .И .Л отоц кого , след[ующим] лицам:

Самому г[осподи]ну Л отоцкому послано 20-го  октября 20 0  экз.
В «Киевскую Старину» послали 24-го  октября 40 0  экз.
Вам 24-го  октября послали 6  экз. и 26-го  октября еще 4 экз.
О стальны е же 1390 экз. посланы 26-го  и 28-го  октября Н .П . Карбас - 

никову, в чем и имеются росписки.

Имею  честь быть 
Ваш покорнейший слуга 

Заведую щ ий типографиею 
Н . Зандм ан

Ц Д ІА К . -  Ф . 1233. -  On. 1. -  Спр. 9 6 . -  Арк. 146.
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№ 20

Лист Олександра Лотоцького 
до Михайла Грушевського від 14 грудня 1904 року

Дорогий М ихайло Сергієвичу!

А ж  сором мені, що так довго не писав до Вас. А ж  за сей час так багато 
клопоту та тяжких неприємностів довелося пережити, що, Їй-Богу, не міг 
усіх ниток звести докупи. Д о  того ж  лиш зараз постягав рахунки за книжки, 
що віддав я від себе.

Книж ки, що були в мене (2 0 0  примірників), розійшлися чисто всі до 
одної. З  них оддав:

У книгарню Стасюлевича — 50 (долучаю квіток)
«« «« Суворина — 50 («« ««)
«« «« Ч ерн ігівського] земств[а] — 10 («« ««)
«« «« П олтавської общ[ественної] бібліотеки — 10 («« ««)
«« «« Распопова в О десі — 10 («« ««)
П ослав Вам — 7 (1 + 6 ) , Єфремову, Доманицькому — по 1, собі взяв 

1 - 1 0
Всього — 140 примірників
Крім того, продав я: 21 примірник — по 1 р. ЗО к. =  27 р. ЗО к. и 10 

прим. — по 1 р. 10 к. (виключно студентам) =  11 р.
Всього — 31 прим, за  38  р. ЗО к.
Реш ту — 29  примірників — розіслав по першозначних виданнях або по 

людях, що мають писать рецензії.
П рош у пробачити, що так дешево продав студентам, — думаю, що 

гніватись за те не будете.
М ої видатки такі:
Розсилки книжок — 9 р. 72 к.
Візник (їздив дуже багато, бо страшенно ніколи було) — 6  р. 80  к. 
Д рук оголошень — 4 [р.] 6 0  [к.]
Розсилка їх і надписаннє адресів — 3 [р.] (послав Степаненкові) 
Л исти і телеграми — 3 [р.]
П опередня залеглість — 3 [р.]
А збука — 2 [р.] 48  [к.]
Всього — 31 р. 60  к., так що Вам з  мене належить ще 6 р. 70 к., які я 

оставлю на дальші потреби Карбасникова; грошей на оплати <нерозбірливо 
через пошкоджений аркуш > .
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Книж ка взагалі пішла дуже добре. Д о  мене осібно багато ще зверталося 
за нею, але більше не було; крім дрібних случаїв, зверталися ще вдруге — 
Суворин (просив 50 прим.) і П олтавська общ ественна] бібл[іотека] (про
сила 20  прим.); обох справив я до Карбасникова.

Кілька рецензій вже послано, — поки що знаю: до «Ж урн[ала] для 
всех» (м оя), «Вестник Воспитания» (Д орош енка), «Русской Ш колы » 
(С . Русової). Щ е  кілька обіцяно. П ісля рецензій книжка піде ще швидше. 
Такий успіх ще більше звертає на себе увагу. Коли зважити на теперішній 
книжковий крізіс. Сердечно Вас з  тим здоровлю! І як все щасливо скла
лося навіть з  цензурою. М ісяцем раніше або пізнійше книжка ні за що не 
прошла б!

П осилаю  розписку друкарні глухонімих на 186 р. 50 к. Ч ом  не пи- 
салисьте, що друковали окладнику? У сподіванні на гроші аккуратнійше 
зробили б.

Реш ту 100 р., як сказалисьте, передам О лександру Сергієвичу через 
Єфремова, що вже два тижні сидить у П е тер б у р з і]  і сими днями вертає 
до Київа. Справується про дозвіл на журнал «Вік», але надії майже ніякої. 
Зд ається , єсть лиш надія на перегляд закону [18 ]76  р., — але коли сонце 
з ій д е ...

Узагалі ж  у нас «весна» вже скінчилася і сьогодні якраз появився перший 
бюлетень суворої зіми, про який довідаєтеся з  часописів.

Бувайте здорові і ще раз прошу вибачити, що гаявся з  відповіддю.

Душ ею Ваш 
О . Л отоцький

Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 613. -  Арк. 7 7 - 7 8 .
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№ 21

Фрагмент листа Олександра Лотоцького 
до Михаила Грушевського, січень 1905 року

З  новим роком, з  новим щастям!

Д уж е радий, що «О черк» так добре пішов, що треба його передруко- 
вати. Д осі були дуже прихильні звістки у «Н овому Времени» (писав один 
мій знайомий) та в « Р Ус[ ской] Старині», де також я насідав, щоб подали 
рецензію. П ро  дозвіл Вашої «И сториї України-Руси» писав я в Київ, щоб 
оголосили в «Кіев[ской] Старині». Треба також буде подати бібліографічні 
замітки до журналів.

Бою сь я зараз давати Вам раду щодо друку «О черка». Виходить, що 
радячи Вам зменьшити попереднє виданнє, я Вам зробив погану прислугу. 
А ле хто ж  його знав, що так щасливо обійдеться. Я к  я довідався, книжка 
пройшла після великої баталії та й то завдячаючи найбільше «весні»; д о 
поміг Вам багато і «спокійний тон» оповідання.

Ч и  дозволять — питаєте — друге видання? Думаю , що так. Р а з , що 
дозволену вже книжку нема рації забороняти на протязі короткого часу; 
друге — мають наступити загальні цензурні полекшення наслідком указа 
12 грудня, і про сі полекшення йде зараз розмова в Комітеті М іністрів.

Ч и  будете робити які додатки? У  всякому разі мову треба дуже ви
правити, а то вона значно псує вражіння.

Скільки друковати? Треба мати на увазі, що з  початку [1 ]906  р. ви
йдуть — «Істория» Єфименкової (була на премії в «К и ївськ ій ] Старині»; 
видаватиме Брокгауз) та зборник історичних статтів П ирож кова, про який 
Ви вже знаєте. Се треба прийняти з  одного боку на увагу. А  з  другого 
боку, Ваше становище і ймення для читача з  Росиї — «вне конкурса» і 
особливо лякатися конкуренції не треба. Усе ж  я з  обережности не радив би 
друковати більш 5 —6 тисячів, частину з  яких (хоч 5 0 0 ) пустити на далеко 
кращому папері.

Д уж е зменшувати ціну ледве чи можна. Д ля чого? Щ об  пустити в 
народ? Н арод наш її поки що не вкусить, і коли хочете для народа — пе
реробіть її, але то було б зовсім окреме видання. Зм еньш ити ціну можна 
хіба до 1 р. 50 к. Сього можна досягти Вам, не згіршуючи видання та не 
тратячи на тому особисто. Я  Вам писав, здається, що управитель друкарні 
«О бщ ествен н ая] П ольза» Ш м ідт завів власну друкарню. Він друкує з а 
раз твори Єфименкової для петербурзького] Ш евченкового Т[оварист]ва. 
Д рукує дуже совістно і недорого. Н а  тих самих умовах (для його, правду
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сказати, таки прикрих) згож ується він друковати і Ваш «О черк». Сими 
днями він подасть мені рахунки і я пошлю Вам.

Щ одо мап, то, здається мені, даремно Ви робите їх фарбами та літо- 
графичним способом. Простіше та дешевше було б зарисувати штриховим 
способом і після друковати звичайними автотіпічними клішами. А ле я в 
тому власне не розуміюся. [ . . . ]

Ваш О .Л отоц ьк[и й ]

Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  О п. 1. -  Спр. 613. -  А рк. 3 6 8 - 3 6 9  зв.
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№ 22
v

Лист Иосифа Гессена
до Михаила Грушевського від 9 березня 1905 року

М илостивый Государь М ихаил Сергеевич!

П репровож дая Вам при этом смету на новое издание В[аш ей] книги 
«О черки из истории украинского народа» в колич[естве] 5000  экз., со- 
общаем Вам, что на возможность выпустить книгу с возстановлением 
пропущенных прежде мест надежды и теперь очень мало: может быть, 
некоторые несущественные отдельные выражения и не возбудят сомнений 
в цензуре, но все пропущенное придаст в полном виде оч[ень] резкий тон 
целым главам, особенно в конце книги. Некоторые последовавшие в по- 
следнее время облегчения все-таки слишком частичны.

П ользуясь случаем, мы позволяем себе возобновить в памяти уже 
сообщенное при печатании первого издания предложение об исправле- 
нии многих отдельных мест книги в отношение язы ка, носящего нередко 
следы долговременного пребывания автора вне России. Э то исправление 
значительно украсило бы Вашу книгу. Н е  откажите поэтому — в случае 
согласия Вашего — уведомить нас: угодно ли Вам поручить эту работу нам 
(конечно, с представлением ее Вам на просмотр), или Вы поручите это 
кому-либо другому.

І. Гессен

Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  On. 1. -  Спр. 96 . -  Арк. 150.
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№ 2 3

Фрагмент листа Олександра Лотоцького 
до Михаила Грушевського від 13 березня 1905 року

Дорогий М ихайло Сергієвичу!

[ . . . ]  Щ одо  Ваших «О черків», то з  друком їх поки що треба пождати. 
У  останній час ними заінтересувалися цензурні сфери і, здається, в бік, 
не зовсім бажаний. У свій час, як виясниться, напишу. Щ одо  книжкового 
ринка, то зараз він для живих наукових книжок дуже добрий; такого руху 
книжної торгівлі, як за останніх два місяці, давно не було. То ж  тільки що 
виясниться — треба приступати до друку. Свою думку про способи видання 
я вже писав Вам.

Грошей за  «Очерки» від книгарів ще не одібрав. О дберу і вишлю сими 
днями. Тих двох примірників «Історії», що Ви прислали, я не давав в кни
гарні, бо то було б зайвим. Д ва томи я продав з  рук, а решта поки що у мене.

В П олтаву і Чернігів посилаючи «О черки», я писав на передових блан
ках, щоб ті книгарні рахувалися безпосередньо з  Вами. Поштові росписки 
я послав Вам.

Справді, не певно, чи напише М якотин рецензію на «Історію», а дарунок 
йому був би дорогий занадто. Появилася в «Вест[нике] Евр[опы ]» (март) 
рецензія Ж итецького на «О черки», я ще не читав. Дорош енко видруковав 
рецензії в «Вест[нике] Воспитанія» на «Очерки» і в «Полтавщині» — на 
«Історію».

Будьте здорові.

Ваш душею 
О .Л отоц [ьки й ]

Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  О п. 1. -  Спр. 613. -  А рк. 3 4 3 - 3 4 4  зв.
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№  24

Фрагмент листа Олександра Лотоцького 
до Михайла Грушевського, червень 1905 року

П ростіть мені, дорогий М ихайло Сергієвичу, моє «самодержавіе» у 
Ваших справах. Я  сказав розіслати книжку до Карбасникова та «К иївської] 
С тарин[и]» через те, що друкарня дуже просила забрати її — через брак 
місця. Усе ж  одно розіслати треба було.

У Карбасникова єсть іще зараз 184 примірників старого видання. Думаю, 
що на те вважати не треба і слід зараз пускати нове видання. Щ об  повернути 
усе ж  кошти, затрачені на видання примірників, що не розійшлися, — мені 
здається, найкраще було б оддати їх книгарні «К и ївсько ї] Старини», аби 
вона продавала їх по 5 0 —60  копійок; все ж  вернулися б хоч свої гроші.

А  задержувати продаж нового видання не треба, — тим більш, що, як 
я приватно довідався, — < нерозбірливо>  збірається друковати «Історію 
України» Єфименкової.

Я  вже написав рецензію до «Вестн[ика] Европи», коли там не надруку
ють, то вдамся кудись інше. П риїхав сьогодня в П етербург Доманицький; 
він теж  напише. Взагалі рецензії будуть. Слід, як і той раз, надруковати 
оголошення на окремих листочках. П ро се останнє напишіть.

Напишіть Карбасникові про умови, на яких Ви даєте йому книжку (ЗО % ).
Н аклад  останньої глави не розібрано. З автр а  пришлють мені коректу. 

З а  кілька день видрукуємо брошюру. Треба друковати не меньш 2 тис. Р а з  
друкуєте своїм коштом (тоєсть свій наклад), то ні до якої фірми вдаватися 
не треба. У  свій час розвезу по рухливих книгарнях і сього тепер досить, щоб 
пішла така невеличка брошюра; примірників 500  треба послати до Київа, 
по 250  — у О дессу та Полтаву, а решта мусить розійтися в Петербурзі. 
Ц іну треба поставити 25 коп.

Уступку треба дати 3 5 —40 % , собі обійдеться щось коло того ж , а ре
шта — чистий прибуток. Думаю, що треба викинути крикливий заголовок 
«Вниманию народных представителей».

Радився я з  Доманицьким, і він тої думки, що видання окремої бро- 
шюри не завадить книжці, а ще й спопуляризує її. Я  теж  дохожу тепер до 
тої думки. [ . . . ]

[О .Л отоцьки й]

Ц Д ІА К . -  Ф . 1235. -  О п. 1. -  Спр. 613. -  А рк. 2 5 5 - 2 5 6  зв; 
2 6 5 - 2 6 6  ЗВ.
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Р Е Ц Е Н ЗІЇ
Н А  «О Ч ЕРК» М И Х А Й Л А  ГРУШ ЕВСЬКОГО

Павлов Н . Ученый труд г-на профессора Грушевского: 
Очерк истории украинского народа

Слова «народ» и «украйна» — будем ли их разуметь в общем значений 
или частном, наконец, даже и в условном — имеют во всяком случае на
столько определенный смысл в нашем языке и с ними связано столь живое 
представление в уме всякого русскою, что выражение господина профессора 
Грушевского «украинский народ» явно обличает с его стороны некоторую 
сбивчивость понятий по этой части.

О бразец  тому находим на первых же страницах его сочинения. «Укра
инская колонизация» (!?) обнимает, по его словам, «750 тысяч квадратных 
километров приблизительно между 38° и 59° восточной долготы и от 45° 
до 53° северной широты», куда входят: «губернии Киевская, П одольская, 
Волынская, Екатеринославская, Полтавская, Черниговская, Х арьковская, 
значительные части Таврической, Бессарабской, Люблинской, Седлецкой, 
Гродненской, М инской, Курской, Воронежской, Донской и Кубанской 
областей» — и сверх того часть австрийской территории. «Украинское 
население на этой территории нужно считать до 32 миллионов» (с. 1, 2 ).

И так, вот какова « ук р а и н ск а я  к о л о н и за ц и я » . О казы вается, что чис
лится свыше 32 миллионов украинского народа. Так как, однако ж , оба эти 
слова — «колонизация» и «население» — вовсе не синонимы, а з  десь они 
как бы отождествлены в понятиях автора, то и некоторая их «сбивчивость» 
сама собой выступает наружу.

Д алее читаєм, что эта территория в 750 тысяч километров «еще со 
времен славянскою расселения» уже была заселена «украинским племенем» 
(!?). К ак бы испугавшись, однако, сорвавш ею ся с язы ка опрометчивою 
выражения, сам автор спешит оговориться, что разумеет тут целую группу: 
«южную группу восточнославянских племен». Вот его подлинные слова: 
« Н а  этой территории украинское племя — или лучше сказать, южная 
группа восточнославянских племен, составившая нынешнее украинское 
население, — жило со времен славянскою  расселения» (с. 2 ) . Так как за 
эпоху славянскою  расселения автор принимает в одном случае «древней-
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шее время V II и V III столетия», считая «южноукраинской к о л о н и за ц ій »  
племена антов, о которых упоминают византийские источники, а в другом 
случае — эпоху, упоминаемую Нестором при исчислении племен славян- 
ских, то, ясное дело, что ни в каком случае, ни в первом, ни во втором, не 
может быть и речи об «украинском народе» или об «украинском племени». 
О б  антах, впрочем, сам автор подтверждает, что относит их к «южной 
украинской колонизации» лишь гадательно; по его выражению, « с у д я  по  
всем у  »у а не по каким-либо точным и обстоятельным данным. Ч то  же каса
ется дославянских племен, перечисляемых Нестором, — их знает наизусть 
всякий знакомый с летописью, и сам автор весьма точно повторяет имена 
полян, древлян, северян, уличей, тиверцев и дулебов. Все это в собственном 
смысле слова: п лем ена  и только, — даже р о д ы -п л е м е н а , распадающиеся 
на поменьшие миры до крайности, — и ничего больше. Совокупность их 
невозможно назвать ни «украинским племенем», ни «украинским народом»: 
в обоих случаях получился бы абсурд. Зачем  же, вопреки ясному свидетель- 
ству летописца, что всякое из подобных родов-племен си дело само по себе, 
от других особо — «имяху обычаи свои»... «поляном живущим особо»... 
«в деревех свое, а дреговичи свое»... «кождо свой нрав имеяху», — зачем 
все это разнообразие, о котором не мимо слово: «Ч то город — то норов, 
что деревня — то обычай», — для чего нужно и можно ли принимать за 
« о д н ородн ы й  со с т а в» , которому автор и дает имя: то «украинское племя», 
а то «украинский народ», в крайнем же случае — «украинская колонизация».

Невольно рождается вопрос: если век за  веком после того, как Р у с 
ск ая  зе м л я  ст а л а  ест ь , перечисленные племена составили из себя не 
русский народ, а этнографический специфик, зовомый «украинским на
родом», — тогда что ж  такое собственно русский-то народ? Б ы л ли он или 
не было его — во времена Владимира Святого, сына его Ярослава, внука 
Всеволода, при Владимире М ономахе и так далее? Э то один вопрос, а 
другой — подобный же. Понимаемому по-своему «украинскому народу» 
что же противопоставляет автор как обратную разновидность?

Вот его ответ: «Кривичи, дреговичи, родимичи, вятичи — предки 
нынешних белоруссов и великороссов. О ни распространяются неустанно на 
восток, колонизуя финские земли, где вырастают затем настоящие центры 
великорусского племени» (с. 14). Охотно соглашаемся с автором, что если 
бы обнаружилась в русской истории та или другая этнографическая раз
новидность под специфическим термином «великорусской» — ее никак бы 
нельзя было назвать «русским народом», а по необходимости следовало бы 
именовать «великорусским племенем». Н о  опять спрашиваем: где ж  сам-то 
русский народ в течение его истории от Владимира Святого до татарского
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погрома? Если за все это время был на юге «украинский народ», а севернее 
велись лишь племена белорусское и великорусское, значит, тогда не было, да и 
нет русского народа: он миф. Так не вернее ли предположить, что собранный 
под Рюрикову державу русский народ в течение четырех веков своею исто- 
рией весьма доказал свою реальность; а вот научная теория об «украинском 
народе» и в соответствии тому о «великорусском языке» и «великорусском 
племени» — действительно миф, притом ни с чем не сообразный.

Такие исторические деяния, как распространение державства князей 
Д ом а Святого Владимира на всю  Р у с ъ  и самое крещение всей  Р у с и  ее 
равноапостольным князем, наряду с тем и такие памятники словесности, 
как Н есторова летопись или Поучение Владимира М ономаха со многими 
другими, — доказываю т, надо полагать, образование русского язы ка и 
сложение русского народа, а никак не чего-то другого. Ведь русский на
род — не та или другая из частей населення, у коих от льдин Севера до гор 
К авказа, от П ридунавья до пределов Биармии княжили потомки Святого 
Владимира, водворившиеся как свои у своих, у родных населений, — а 
всеобщее их живое единство. Так же точно и русский язы к — не то или 
другое из его множайших наречий и поднаречий, неисчислимых на широ- 
ком раздолье своенравных говоров, а при всем их живом разнообразии в 
бесчисленности поменыиих и самомалейших миров — их общее замиренье, 
закономерное соединенье.

Если русский народ, составившийся из племенных разновидностей 
славянских, неисчислимых в древности и собравшийся воедино, был потом 
постигнут страшным погромом, весь был растерзай на части так называемыми 
«ливонцами» и зовомою «литвой», да еще татарами, поляками и шведами — 
тем удивительнее его живучесть! Тем более замечательно, что в нем даже и 
при таких неблагоприятных обстоятельствах, при постигшей разрозненности 
в государственном отношении, не искоренилось, а уцелело образовавшееся 
многовековой родной историей внутреннее единство. Вот миновала зовомая 
«Ливония» и «Литва», вот разрушилась Польша, ее же собинные земли 
отошли частью к Австрийской империи, частью к Прусскому королевству, а 
похищенные ею земли у Руси возвратились восвояси, хотя и в урезанном виде; 
смирилась и гордость шведа полтавским победителем: территория Русского 
государства к концу X V III века почти уже опять вступила в прежние свои 
границы и пределы эпохи Владимира Святого и сына его Ярослава. И  что 
же? Х отя былые невзгоды, казалось, до конца разрознили п равославн ы й  
народ с л а в я н о -р у с с к о ю  я зы к а  и разбили его вдребезги — не тут-то было. В 
этом народе даже такой «знаток» лингвистики, как Ш афарик, который лишь 
славянский язы к почитал единственно достойным этого имени, а, например,
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польский и чешский, и наш в том числе, относил в этом языке лишь к его 
«речам» с их наречиями и поднаречиями — незабвенный славянин Ш афарик 
отличал в речи русского народа лишь три ветви, только три стихни в качестве 
разновидностей Руси. Великая, М алая и Белая Русь — вот эти три стихни. 
Пускай о них еще судят и рядят всевозможные ученые — всякий по-своему, 
как кому любо. Н о  абсолютно ли признаются или, напротив, лишь условно три 
типа в общем составе русского народа — зовомые великоруссы, малороссы и 
белоруссы — не должно, однако, ни в каком случае злоупотреблять этими тер
минами вопреки их историческому смыслу и в противность действительному 
их значенню. Если в образовании русского языка примечаются слившиеся в 
нем стихии наречий, поднаречий и говоров, свойственных зовомому велико
россу, и малороссу, и белоруссу — сами по себе это будут лишь элементы и 
идиомы русского языка, а не он самый.

Иначе о том судит автор «Очерка», воссоздающий «центральный тип 
украинского населення» и «центральную группу украинских диалектов» со
гласно собственной научной теории. Вот его слова: «Этнографический тип 
украинского населення представляет на всем пространстве от Л ьвова до 
Кубани только сравнительно слабые различия и вариации. Этот сметанны й 
центральный тип и служит представителем украинской народности» (с. 8 ). 
Странно! Тип, который в одно и то же время и смешан, и централей, призна
емся, загадочен для нас. Тем более, что пространство от Л ьвова до Кубани, 
занимаемое этим «этнографическим типом», сам же автор подчеркивает как 
весьма протяженное: «п очт и  д в е  т ы сяч и  вер ст » , замечает он об нем в 
скобках. Притом еще занимаемая этим типом область смыкается — по сло
вам же автора — на западе со словацким пограничьем, а на севере уже идет 
рубеж «украинской и белорусской колонизации». И так, где же ц ен т р  и что 
принимать в данном случае за ц ен т рал ьн ост ь?  Автор, по-видимому, за 
трудняется объяснить это сразу и обозначить прямо: не без околичностей и не 
вдруг он подводит читателя к разрешению такой загадки. «Если на некоторых 
этнографических границах, — говорит он, — украинские говоры соединены 
малозаметными переходами с говорами соседей и самый этнический тип 
не выделяется резко, то центральный тип, представляющий собою преоб
ладающее большинство, отмечен целым рядом характеристических черт, 
отличающих его от соседних славянских племен: великоруссов, белоруссов, 
поляков и словаков» (с. 9 ) .

Н овая странность! Если поляки составляют лишь « п л ем я » , по мнению 
господина Грушевского, то какую однако ж  безмерную экстенсивность и 
интенсивность приписывает он великорусскому племени, равняя его с целою 
польскою нацией. М ы  лучшего мнения о поляках: признавая М ицкевича
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их национальною, а не племенною славой, мы полагаем в то же время, что 
и у нас Пуш кин русский, а не великорусский поэт.

«Группа украинских говоров, — продолжает автор «О черка», — пред- 
ставляет отдельный, более или менее самостоятельный лингвистический 
тип, связанны й известны м и чертами, объединяю щ им и разнообразие 
украинских говоров в одно целое — все равно, назовем мы его языком 
или наречием. Эти черты особенно заметны в вокализме и резко отличают 
украинские диалекты, прежде всего их центральную группу» (с. 9 ) . И  по 
истощении уже всех этих оговорок по поводу «центрального типа» и «цен
тральной группы» объявляется наконец открыто, что «в центре украинской 
колонизации в окрестностях К иєва сидит племя п о л я н »  (с. 14). А  далее к 
этому еще прибавлено, что «К иев лежит уже в районе славянской, и даж е 
весьма возможно — украинской прародины» (с. 4 0 ) . Вот это внезапное 
открытое, вдруг переносящее родину самих дулебов, уличей и тиверцев, 
сказать бы даж е — всех прикарпатских славян «в окрестности К иєва», 
окончательно обнажает главную мысль автора от застенчивого покрывала. 
Р а з  общею колыбелью «украинских племен» полагается П риднепровье 
и указы вается их « весьм а  во зм о ж н а я  п р а р о д и н а » среди полян — о чем 
ж е и толковать более! Н е  остается и сомнений, становится как день ясно, 
что новооткрытый автором народ и язы к «украинский» — старые наши 
знакомые: те щирые украинцы, которые заменили после захудания К и є
ва земляков Н естора, и то «хохлацкое наречие», которое действительно 
отличается своеобразным «вокализмом», требующим произносить в у с ы  
вместо усы и ф о ст  вместо хвост.

О  сходстве или несходстве речи прикарпатских славян с «хохлацким 
наречием» советуем господину профессору справиться у тех, не менее его во 
всяком случае известных славистов, которые не без основания утверждают, 
что речь поселян, распевающих в П рикарпатье: « О й , м ы  п росо с е я л и і  
О й , м ы  просо в ы т о п ч и м !», — наиболее сходится с общею русскою речью 
и сохранилась у них гораздо чище, чем у так называемых малороссиян. 
Кому же не известен и другой факт, что чем глубже отходить в старину, 
тем более и разнообразные речи множайших племен славянских кажутся 
приближающимися именно к русскому языку. О б  этом общеизвестном 
факте позволим себе обратиться к автору «О черка» со словами И в. С ер 
геевича А ксакова, заимствованными из одного его письма, напечатанного 
в «Р у с с к о м  а р х и в е»: «Прочтите реферат по поводу древних хорватских 
хроник и законников, на вечах составленных, — и веет родною стариной. 
Х роника — точно Нестор! и язы к, тот же почти, понятнее нам, русским, 
чем современным хорватам».
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Если же господин Грушевский склонен предпочитать польские источ
ники и более доверяет свидетельству тех филологов, которые готовы до 
такой степени признавать самобытность и самостоятельность «рутенов» и 
«русинов»,что ео ipso [в силу цього факту] вовсе не признают существования 
русских на свете, разумеется, он — как автор «О черка истории украинскою 
народа» — встретит в них сочувствие и они будут с ним согласны на первых 
порах, но в конце концов не споется с ними. О ни — так же, как и он, на 
оснований «диалектологии и совокупности социальных данных» — проти- 
вопоставят его теориям о «центральной группе украинских диалектов» и со 
своей стороны весьма научную теорию об Червонной Руси, о Черной Руси, 
о Карпатской и Угорской и т. д.; о «рутениях» и о «русинах» всевозможных 
видов без конца-краю.

Вольно ж  искать то, чего нет! П ора перестать коверкать русское имя, 
в чем одинаково повинны как добивавшиеся не одно столетие истребить 
его в корне, так и те, которые доискивались его корня в небывалом народе, 
коего вымышленное прозвище нельзя даже выговорить на нашем родном 
языке: в а р я го -р у с ъ . Это вообще; а в частности пора забыть и праздный 
спор, который подняли филологи в прошлом веке: по-каковски говорили 
поляне? П о-каковски объяснялись между собой земляки Н естора и со
временники Владимира Святого и Владимира М ономаха: по-великорусски 
или по-малороссийски?

Забавный спор! Ведь если «м алоросси янст во»  (допустим это) — искон
ная сущность полян, тогда в качестве полярной противоположности Києву 
на Днепре должно будет противопоставить Новгород Великий и указывать 
«вел и к о р о сси я н ст во » на берегу Волхова. А  так как под «Великороссией» 
разумеют отнюдь не Новгород, а всю территорию бывшею Владимирскою 
княжения, обратившеюся потом в М осковское княжение и еще позднее в 
Московское государство, — то не ясно ли, в чем дело? Термин «Великая Рос- 
сия», как ни важен по своему историческому значенню с самого зарожденья, 
и в этом смысле с каждым веком все более приобретал он значення, — но 
в значений племенной разновидности от начала не обозначал ничего ровно 
и в этом отношении не мог бы до поры до времени ничего и обозначать. 
А  когда «Великая Россия» — эта историческая формация, создавшаяся ве- 
ками, пройдя сквозь целый длинный ряд веков, обособилась в нечто весьма 
внушительное и существенное против так называемой «Белой» и «М алой» 
России, которые в свою очередь теми же веками терпели ущерб и не к добру 
видоизменились против того, чем были встарь (каждая по собственным исто- 
рическим обстоятельствам и условиям) — так что казались уже разновидными 
племенами, — само собою разумеется, что и особливость «великороссияни-
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на» по сравнению с белоруссом и малороссом глядела новою же, — как бы 
т рет ъею  р а зн о ви д н о ст ь ю , приобрела уже некий весьма выразительный 
общий вид в лице всех же без исключения «великоруссов»: кажущийся вид 
как бы даже племенного отличия. Так не забавно ли, в самом деле, было со 
стороны филологов X IX  века, судивших и рядивших с ученой важностью 
об историческом явлений, образовавшемся в окончательной форме почти 
около их времени, спорить между собой именно о том, существовало ли оно 
за тысячу лет прежде?

Ведь одно из двух. И л и  в самом деле «малороссиянству» полян на Днепре 
должно будет противопоставить «великороссиянство» новгородцев на берегу 
Волхова, и тогда подобного рода «великоруссы» будут лишь исключительным 
племенем, запечатленным всею резкостью клейма этой исключительной пле
менной особливосте. И л и  титул «Великая Россия», образовавшийся в истории 
русского народа в течение владимиро-московского периода, напротив того, 
ничего подобного в себе не заключает и никакой племенной исключительности 
собой не обозначает. И  тогда из века в век — чем далее, тем более — самый 
термин «великорусе» и «великорусский» естественно получает и упрочивает 
за собой значение всего, что только есть русского на Руси, прямо сказать: 
становится синонимом русского языка и народа.

О дно из двух, повторяєм, третьего тут быть не может по самой простой 
причине. И бо термин «Великая Русь» образовался не ранее Всеволода Боль
шое Гнездо и по возвеличений Владимирскою княжения Андреем Боголюб- 
ским; утвердился же впрок много позднее, уже после зачатая М осковскою  
княженья. Это было как раз то самое время, когда потомки захудалою Романа 
Галицкого стали себя именовать королями и герцогами «Russiae Minoris», 
М алой России, или собственно М ен ьш о й  России, как тот край именовался 
первоначально. А  кому же неизвестно, что, во-первых, новгородцы древних 
времен и киевляне древней же эпохи вовсе не разнились наречиями свои
ми, — если даже и разнились, допустим, то никак не в такой мере, чтобы 
«украи н ски й  д и а л ек т »  противопоставлять, как полярность, новгородскому. 
Н а  этом сходстве и даже полном тождестве с особенною горячностью наста- 
ивал Н .И . Костомаров, мало компетентный изрекать суд по существенным 
вопросам русской истории, но ad hoc [у цьому випадку] судья для нас наиболее 
желанный и самый авторитетный, так как был сильно пристрастей к авто
номности малороссийского наречия. А  во-вторых, не менее известно и то, что 
Владимирское княжение от начала не было заселено каким-либо отдельным 
славянским племенем, а наполнилось сходцами со всех концов Руси спустя 
много времени после того, как «Русская земля стала есть». Отличие нового 
княжения от прочих, сложившихся издревле, и заключалось в том, что тут
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не было изначала отдельного рода-племени славянского, которое бы сидело 
само о себе, от других особо. Н е было и живых рубежей по соседству: то 
есть не находилось соседних племен-родов, которые бы замыкали здешние 
границы. Здеш ней земле не было и названия по роду-племени: она заселилась 
пришлым со всех сторон людом и обстроилась городами уже после того, как 
перевелись названия старинных родов-племен, когда всюду были заведены 
княжения и пошел один народ русский. Выглянув на свет лишь с течением вре
мени, именно как серединная страна — вдоль между Новгородом и Києвом, а 
поперек — между незанятыми местами, подходившими к волжанам-болгарам, 
и самими кривичами, — сердце Русской земли, прямо сказать, и заселилось 
всею  Р у с ь ю . Сю да были перекинуты выселенники даже с Серета и Дуная, 
от Карпатских гор; даже исключительную разновидность южнорусского пле
мени (ядро населення последующей М алороссии) черкасов перекинул сюда 
заботливый князь, основатель Владимирскою княжения. А  добровольный 
наплыв переселенцев был беспрерывный и не прекращался уже из века в век. 
Сю да валил народ из-за Волги, из-за Днепра, и от черниговских мест, и от 
кривичей; здесь сошлись сходцы со всех сторон и концов, ото всех племен: 
вся  Р у с ь . К ак только сложилось Владимирское княжение — уж оно и было 
местом всея  Р у с и . С  того и началась его слава.

З д е сь  не место вдаваться в дальнейшие подробности, однако ж  для 
окончательною разъяснения всей ошибочности ученою  взгляда господина 
Грушевскою на «украинский народ» необходимо о зовомых «малороссах» 
и об «М алороссии» прибавить еще несколько слов.

Киевляне могли иметь, и действительно имели, собственные отличия 
против новгородцев еще во времена полян; это бесспорно. Н о  поляне, 
имевшие свой собственный местный отпечаток, встарь не имели нынешнего 
малороссийского оттенка: они не хохлы. Полярная противоположность между 
Новгородом на берегу Волхова и Києвом на Днепре — т. е. между новгород
цами и полянами — обусловливалась искони уже и тем, например, что первые 
соседили с варяжским взморьем, а вторые — с Диким полем. И з  Новгорода 
был вольный выход в море, к варягам; а Киев стоял на рубеже Поля: за ним 
открывалась ширь и даль черноморских степей. О дно это уж  должно было 
наложить совершенно особенный отпечаток на тех и других, — оно же дает 
угадывать разницу их нравов отначала, в силу чего одни сели там, другие 
здесь. Н о  если какой-либо исключительный местный отпечаток и выпал на 
долю новгородцев, а другой — на долю полян, правильно будет допустить в 
таком случае еще и то, что тот и другой нашли себе наконец гармоническое 
замирение — при полюбовной встрече и киевлянина, и новгородца — в том 
во всех отношениях серединном месте, в средней полосе России, где зароди-
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лось Владимирское княжение и образовалось Московское. Здесь , в М оскве, 
уже не «вел и к о р о сси я н ст во » или « м а л о р о сси я н ст во», а точка безразличия 
этой полярности или примиренне двух крайних полюсов. Действительно, во 
Владимиро-М осковском княжении происходило органическое замирение не 
только двух этих разновидностей с обоих концов Русской земли, но и про- 
чих: от кривичей и от северян — как в лице черниговцев, так и старинных их 
высельников рязанцев; сюда же заглядывали и вятичи, и родимичи и т. д.

Я зы к  русский, или, что то же самое, русский народ — исторические 
язык и народ. Первоначально Киев делал русскую историю; ту эпоху и зо- 
вут киевскою. Потом стремя русской истории обратилось на север: это уж 
владимирский или, прямо сказать, московский период. А  хохлы никогда не 
делали русской истории: они входили в нее, при своем зарождении, едва 
заметною струею во время киевского периода и тогда сливались в общем 
потоке истории. Особливость собственно хохлацкая и усиление хохлацкой 
стихни — позднейшее явление киевских мест; очень не вдруг, а мало-помалу 
и, собственно говоря, лишь по мере упадка и захудания Києва сообщала она 
ему, и всей Киевской области, все более и все гуще свою окраску: напоследок, 
когда Киев утратил свое прежнее, на всю Русь простиравшееся значение, — 
именно в пору полного своего захудания накануне татар, — вся Киевская об
ласть уже весьма ярко обличала такую исключительно местную особливость. 
Слабые начатки этого — «хохлачины», если можно так выразиться, — уже 
предвозвещались еще и во времени Киевского главенства — от поросского 
населення, от поршан. Торки и остатки разных черноморских кочевых ско
пищ, поселенные под Переяславлем на Альте; ревуги и шельбиры, могутные 
и татраны, поселенные в черниговских местах; наконец, ковуи, берендеи и 
весь Черный клобук, зовомые черкасами, — вот издревле зарождающееся 
население будущей «М алороссии», то есть будущие хохлы. В X I и X II веках 
они потому и входили едва заметною струей в общее течение жизни русского 
народа, что, едва зародившись и только еще складываясь, сливались тогда в 
общем потоке его Истории. Потом, оторвавшись от нее, замерли в запорожцев 
и окончательно кристаллизовались в местный провинциализм того заглохшего 
края — уже под влиянием Польщизны. Если на севере, даже на далеком 
севере, в Олонецких местах, народ вечно поминал в своих песнях «Красное 
Солнышко князя Владимира с его могучими богатырями» — уже не то было 
на берегах Днепра. Песенная память «малороссов» не простиралась далее 
Запорожской старины. В «Малороссии» предание собственно о Киевской 
старине — далее времен Богдана Хмельницкого не досягало.

Термины «М алороссия» и «малороссы», таким образом, ровно ничего 
не значат, когда говорят о полянах: до них не относятся нимало. Поляне ки-
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евских мест и позднейшие хохлы — не одно и то же. Существенное отличие 
«великорусскою» типа от «малороссийского» заключается в том, например, 
что первый дал уральскою казака, волжинскою и донского, а второй — за 
порожца: их не см етаеш ь одною с другим. Н о  донские казаки и волжинские 
прямо-таки сродни новгородцам, а запорожцы — не от полян. Кто употребляет 
термины великоросе, малоросе, белорус, повторим в заключение, t o t  не до- 
лжен злоупотреблять ими вопреки их историческому смыслу и в противность 
их действительному значенню. Б ез того путаница тут неизбежна.

Н о  кто не дал себе труда вдуматься в смысл и значение трех титлов — 
Великая, М алая и Белая Русь, — кто не имеет о том ясною  понятая, ра 
зу  меется, вовсе собьется с толку по главному и коренному вопросу о самой 
Руси: она-то что ж  такое? Ч то  такое язы к русский и сам русский народ?

В отдаленную старину времен летописца Н естора это не составляло 
даже и вопроса. О н  сказал коротко и ясно: « С л а в я н с к и й  я з ы к  и р у с 
ский  — о дн о  е с т ь »... Так как на варяжском взморье ватаги и дружины, 
занимавшиеся варяжским промыслом, состояли из многообразных разно- 
племенников, то Н естор в точности и обозначил еще, что Рю рик с братией, 
князья, призванные новгородцами из-за  моря, были им свои. «Это были не 
готы, не дане, не англяне, не свей и не мурманы, — пишет он, — а русские 
варяги». Чего ж  яснеє?

Н о  так как слово « р усъ » , живое и сейчас в народной речи нашего крес
тьянства, не было понятно византийцам, чуждо и немцам, то их писатели — 
древнее у византийцев, позднее у немцев — по поводу этого имени и путали 
басни, точь-в-точь как ранее того сочиняли целые же басни об имени славян, 
производя его от sclavi: рабы-невольники. Сами заморяне, приглашенные 
в Новгород, когда потом чужестранцы их спрашивали: какого они рода? 
как зовется тот народ, к которому они принадлежат? — русские варяги 
недоумевали: о чем, собственно, их спрашивают? и отвечали обыкновенно: 
«М ы  от рода руськаго». И наче нельзя было и ответить. Ведь тогда на 
«750 т ы ся ч а х  к и л о м ет р о в» , занятых, по мнению господина Грушевскою, 
«ук р а и н ск о ю  к о л о н и за ц и е й » , и на прочих километрах, выпавших на долю 
«б ел орусской  и вел и к о р усск о й  к о л о н и за ц и и » , не было еще одного народа, 
который бы под одною державой носил и одно громкое имя. Сам Рю рик, и 
О лег с Игорем, и Святослав Игоревич — одним словом, все пришлые кня
зья, ранее Святого Владимира — нашли на Руси племена, сидевшие розно, 
каждое само о себе, от других особо и «кождо свой нрав имеяху», хотя в то 
же время все это был один род и один язы к славянский. Э то была сплошь 
сельщина-деревеньщина, распадавшаяся на бесчисленные роды-племена, 
помнившие большею частью еще стариков, своих родоначальников, которые
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подняли их со старого коренища и перевели на новоселье, чтоб жить по 
старине. О дни только новгородцы, распространяясь выселками своими по 
рекам да по озерам, производили захваты во все стороны и удерживали 
их за собою сборными дружинами и ватагами удалой вольницы; одни они, 
собственно, и не имели родового имени: потому на вопрос о роде и звали 
себя просто славянами. Славянами же, разумеется, были и русские варяги, 
пришедшие по их зову: « сл а вя н ск и й  я з ы к  и р ус ск и й  — о дн о  ест ь » . 
Таким образом, имя «русь» — из грубого обратившееся в громкое имя, 
которое на первых же порах своего пришествия русские князья заставили 
повсюду честно и грозно соблюдать всеми, возведенное в титул державной 
страны Рюриковичей, — даже по обращении из так называемою  в грамма- 
тиках «нарицательною» в так называемое «собственное» имя не подавало 
повода к кривотолкам между грамотными людьми времен Н естора. Уже 
гораздо позднее — после страш ною  татарскою  погрома, по утверждении 
так называемой «Ливонии» и зовомой «Л итвы », с тем вместе и по окон- 
чательном завладении Балтийского поморья немцами, — вот когда вконец 
заглохла память на Руси о варяжском море. Византийцы того времени — 
около того, как сама их память погибла в мире и Ц арьград  заменился 
Стамбулом, — успели собственную привычку писать и произносить «росс, 
Р о с с и я »  сообщить нашим грамотеям, — внушили и самим державцам, «их  
же ро г ц а р ст ви я  во звы ш а ьи еся » , что так будет лучше. В конце концов 
и пришло к тому, что московские грамотеи, именно времен Василия И о- 
анновича, уже производили собственное имя «Россия» и «россияне» от 
слова «р а сс ея н и е»; тогда же и русских варягов уже почитали: от  нем ец .

Бы ло бы не странно и даже весьма простительно, если б господин 
профессор Грушевский повторял о русском имени и об варягах те обычные 
ошибки своей ученой собратий, которые еще со времен Ш лецера, Миллера, 
Эверса, Стриттера и т.п. переходят, как бы по наследству, к последователям 
их. Н о  он примыкает к ним лишь отчасти: сходится с ними только в мелочных 
подробностях, а в общем остается совершенно оригинален. Так, например, 
заодно с ними и он возводит на Нестора обычную небылицу, будто летописец 
производит Рю рика с братией от  нем цев  и считает конунгами Скандинавии, 
тогда как в летописи говорится прямо противоположное. Так же точно повто- 
ряет он другую вечную ошибку, а именно выдает за строго научную истину, 
будто в старину одно только Киевское княжение называлось Русью, а вся 
земля русская не звалась Русью. В этом отношении он даже шагнул вперед и 
оставил своих собратий по науке далеко за собою. П о  его мнению, «Киевщи- 
на» и «Русь» чуть не синонимы. П о  крайней мере, он прямо утверждает, что 
«Киевщина» сообщила Русской земле и русскому народу их общепринятое
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имя. Н о  имя Русь — если и синоним, то никак не «Киевщины», а именно 
всей « В о ст о ч н о -Е вр о п ей ск о й  р а вн и н ы », где земля еще лежала большею 
частью совсем впусте, никем не занятая и вся страна издревле почиталась 
неведомым, непочатым краєм, — куда и удалились от старой жилой Европы 
мизинные славянские племена: тут и сели на Руси. С  самого же крещения 
при Святом Владимире, когда народ славил и пел: «Высоко на небе солнце 
красное! Ш ироко раздолье по всей русской земле!» — ей уж не было и другого 
имени в народе, как «святая Русь, земля святорусская».

Впоследствии, когда размножившиеся потомки Св. Владимира требовали 
себе уделов, естественно, всякий обездоленный князь «йде в  Р усъ » :  обра
щался в Киев, шел к киевскому князю за наделом. Вот именно для таких-то 
князей и дт и  в Р у с с к у ю  зем л ю  и просить себе волости на Р у с и  значило 
именно идти в Киев, просить именно у киевского князя наследка на свою 
долю — именно из «Киевщины». А  уделы, разобранные по рукам, уж звались 
по своим удельным названиям, — также и целые обширные земли: Черни
говская, Суздале-Ростовская, Смоленская и проч. В противоположность 
владениям самого Новгорода приходилось, при разных случаях, киевские 
владения особо именовать Русью. Такие-то чисто случайные, так сказать, при 
той или другой оказии неизбежные приурочення имени Русь к «Киевщине» 
и послужили поводом для некоторых ученых выдавать за аксиому, будто свя
торусская земля не именовалась своим именем, а оно было исключительною 
принадлежностью только одного Києва. Повторением этой обычной ошибки 
господин Грушевский не только сходится с последователями Ш лецера, М ил
лера, Эверса, Стриттера и проч., а еще — как уже было сказано — и далеко 
превосходит их. Н о, за исключением одного этого, между ним и ими общего 
ничего нет. Напротив, его собственная «т еори я  во зн и к н о вен и я  К и евск о го  
го суд а р ст ва »  по своей наукообразности единственная в своем роде и — по 
несообразности, как с Несторовой летописью, так и вообще с «курсами 
русской истории» — всецело принадлежит одному ему.

П о  необходимости должны будем изложить ее подлинными словами 
автора; но сам он предварительно счел долгом заподозрить правдивость 
Несторовой летописи. « П о вест ъ  врем ен н ы х  л е т », по его словам, «не 
выдерживает критики, невозможным стало принимать на веру ее сооб- 
щение» (с. 4 4 ) . Вся она имеет легендарный характер. Существенная не- 
верность, видите ли, заключается уже в рассказе о том, как прежде у полян 
княжили в роде своем потомки Кия, и в рассказе о приходе на берега Днепра 
О лега с Игорем. «Когда киевский книжник в половине X I века взялся 
за  перо, чтоб выяснить себе происхождение и первые моменты развитая 
Киевского государства (? !), процесе его сформирования был стариною
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достаточно давнею» (с. 41), — говорит автор. Вот этою давностью он и 
объясняет сбивчивость и запутанность Н есторова изложения. Упоминание 
летописца о родоначальнике полян, об Кие с братией, господин Грушев- 
ский принимает за  «искаженную версию» того исторического факта, что 
«киевская княжеская династия» была местная издавна, а вовсе не повелась 
от находников варягов. А  так как за давностью лет память о «ки евск о й  
княж еской  д и н а с т и и » затемнилась и самого Н естора, «автора “П о в е с т и  
врем енны х л ет  ’ л еген ды  и ком бинации  об Кие не у д о вл ет в о р и л и , Нестор 
и предлож ил свою  оч ен ь слож н ую  т еори ю  в объяснение происхождения 
Киевского государства. П о  мнению автора « П о в е с т и » , «русь — это народ 
скандинавский (варяж ский), его привели в Н овгород три брата-конунга; 
из Н овгорода эти варяжские конунги овладели днепровским путем и самим 
Києвом и положили начало княжеской династии» (с. 4 2 ) .

Н о  в данном случае спутался не Н естор, а сам господин Грушевский.
Во-первых, местные князья, как старшины народные, велись не только 

у полян, но и во всех вообще родах-племенах славянских. К ак у киевлян 
мог княжить в роде своем Кий с братией, так у родимичей княжил Родим, 
у вятичей Вятко. О т  Вятка велись и последующие князья, старшины 
народные, вплоть до Х одоты , когда напоследок всех их перевел и оконча
тельно заменил у вятичей державный князь Владимир М ономах. У  древлян 
упоминается князь М ал; о прочих свидетельствуют сами древляне: «Н аш и 
князи добры суть, хорошо пасут землю древлянскую».

И так, рассказав предание полян об своем родоначальнике Кие и о том, 
что насчет его ходили разные толки в народе, сам летописец ничуть не 
представляется через то легендарным повествователем и того менее «кн иж 
н и к о м , вообщ е оч ен ь  ск л о н н ы м  к ги п о т е за м  и к о м би н сщ и я м » , каким 
его, будто бы «с фактами в руках», считают книжники нашего времени и 
за какого выдает его (на с. 4 3 ) сам господин Грушевский. А  во-вторых, 
рассказывая о начале Русского государства (а не Киевского, как выражается 
автор «О черка истории украинского народа»), о том именно, о т к у д а  п о 
ш ла Р у с с к а я  зе м л я  и ст а л а  ест ь , летописец нигде ни единым словом не 
упоминает, что «Русь — это народ скандинавский, и его привели конунги». 
Н апротив того, Н естор свидетельствует точно и определенно, что Рю рик 
с братией — не даны, не свей, не готы, не англяне и не мурманы, — а рус- 
ские варяги. Н о, запутавшись и сбившись по этому поводу, сам господин 
Грушевский действительно предлагает «очень сложную теорию возникно- 
вения Киевского государства» в доказательство того, что О лег с Игорем 
Рюриковичем и Святослав Игоревич были исконными туземцами в Києве 
и что они полянам — свои, а не пришлые варяги.
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Вот эта оригинальная теория: «И мя Руси связано ближайшим образом с 
землею полян и, очевидно, было ее исконным именем (с. 4 4 ). Н ельзя класть 
рассказов “П овести”, летописи X I века, в основание истории Киевского 
государства, принимать ее теорию о том, что это государство обязано своим 
возникновением скандинавским конунгам и так далее. И м я Руси указывает 
на Полянскую землю и ее старый центр Киев. Географические, культурные и 
экономические условия подкрепляют это указание, поясняя, что здесь скореє, 
чем где бы то ни было на Восточно-Европейской равнине вообще, и в наших 
(!?) землях специально, должна была почувствоваться нужда в образовании 
постоянных военных сил, более прочной и интенсивной государственной 
организации и были налицо материальные средства к ее созиданию» (с. 45).

Какие именно были налицо материальные средства к созиданию более 
прочной интенсивной государственной организации — ответом на это слу- 
ж ат у автора следующие строки: «Киевский патрициат, сословие богатых 
купцов-воинов, расширяя район своих торговых сношений, закладывая свои 
фактории и филии на главнейших торговых путях, в своих интересах должен 
был стремиться к образованию военных сил, к созданию политической ор
ганизации для охраны торговых интересов. Затем  охрана дорог и сношений 
переходила сама собой в покорение племен, сидевших по этим торговым до
рогам... Недаром имя Руси, то есть специальное имя Киевщины, прежде чем 
стать именем государства, становится у иностранных писателей — Константан 
Порфирородный, И бн-Д аст X  века — именем этого класса купцов-дружин- 
ников... связавших в государственную организацию свою систему торговых 
дорог и факторий. Киевщина была очагом его и сообщила ему свое имя 
Руси. Этот класе репрезентовал государственную организацию, созданную 
киевским патрициатом, и передал русское имя этой государственной системе, 
системе племен и земель, входивших в ее состав. Так представляется про- 
исхождение русского Киевского государства» (?!) (с. 41).

Н о  «класе купцов-дружинников», которых вольно ж  господину про
фессору называть «т гат рициями» , очень определенно именовался как в 
Києве, так и в Новгороде — варягами. Совершенная правда, таким образом, 
что «водный путь из варяг в греки» и обратно был чрезвычайно важен для 
варягов. Несомненно, они дорожили им и всячески старались обеспечить его 
в своем владении и в свою пользу. Н о  ведь именно новгородцы славились 
своею торговлею и, обще с варягами, пользовались этим путем — киево-нов- 
городским. Таким образом, весь приведенный набор ученых фраз и научных 
слов господина Грушевского оказывается вздором. Господин профессор — 
шутка — забыл Новгород и варягов. Ему бы справиться хоть с тем бытовым 
явлением, что торговля по всей Украине и строительные предприятия даже
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в настоящее время производятся исключительно тамошними поселенцами, 
пришлыми из северных губерний; даже сейчас вся Украйна обстраивается 
не иначе, как ярославцами и костромичами, да рязанцами, да тверичами; 
не мешало бы вспомнить и то, как еще при Ярославе М удром киевляне, 
поднятые Святополком против новгородцев, корили их: «Вот, мы вас з а 
ставим на нас рубить хоромы». Самое наименование полян от поля, то есть 
степи, указывает уже на степной характер здешнего населення.

Н о  допустим, с господином Грушевским, что «имя Руси связано с зем 
лею полян и было ее исконным именем», — попробуєм согласиться с ним 
даже и в том, что «Киевщина» сообщила русскому народу и Русской земле 
их имя. Ч то  ж  он выиграет через это? Тогда будет вдвойне нелогично и уже 
ни с чем несообразно кликать народонаселение «свыше 32-х  миллионов на 
750 тысячах километров» каким-то «украинским», а не русским народом. 
И  для того написана им целая книга! о которой он еще в Предисловии по- 
ясняет, что она составляет лишь « к р а т к о е  и зв л е ч е н и е » из его большого 
курса, «читанною им весною 1903 года по приглашению русской школы 
общественных наук в Париже»!

М ож но пожалеть его парижских слушателей — и нельзя будет не со
гласиться с господином Грушевским, что его большой курс «ни в украинском 
оригинале — «И стория У краины-Руси», 4 тома. Л ьвов, 1 8 9 8 —1904, — ни 
в немецком переводе (Лейпциг, у фирмы B .G . Teubner) не может полу
чить значительною  распространения в России» (П редисловие к «О чер
ку»). Х отя, разумеется, сам он за причину такой невозможности считает 
«научную репрезентацию» своего большого курса, имеющего сокрушить 
предрассудок о значений « в е л и к о р у с с к о ю  я з ы к а » ...  Н о  в этом он ошиба
ется, как и в том, например, что принятие Владимиром христианства было 
вызвано лишь желанием его — по примеру прочих средневековых варва- 
ров — получить королевскую корону из рук греческих императоров (с. 6 2 ) .

М ы  глубоко убеждены, что Тейбнеровское издание сочинения господина 
Грушевского и сам украинский оригинал не могут получить распростра
нения в среде сознательных русских читателей просто по несообразности 
со держання.

М осква, декабрь, 1904 г.

П авлов Н . [Р ец . на кн.:] Ученый труд г-на профессора Грушевского: 
О черк истории украинскою  народа /  Н . П авлов / /  М ирны й труд: по
временное научно-литературное и общественное издание. — 1905. — №  1: 
январь. — С . 6 2 —78.
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Сторожев В. Проф. М .С. Грушеве кий.
Очерк истории украинского народа.

Издание второе, дополненное. СПб., 1906

Второе издание превосходной книги г. Грушевского появляется В свет 
почти непосредственно вслед за  первым и с такими переменами и дополне- 
ниями, которые придают ей большой публицистический интерес. «Очерк» 
представляет своего рода конспект монументального труда автора «Історія 
України-Руси», напечатанного во Л ьвове на украинском языке. Будучи 
серьезным ученым, автор вносит в свое дело немало чувства и в Галиции 
является не только представителем науки, но и отзывчивым общественным 
дельцом, партийным человеком. В предисловии к первому изданию книги 
«Історія України-Руси» он пишет: «Вправді невеселий переважно образ 
дає нам наша історія, сумнійший може часом ніж иньші, але суспільність, 
що має віру в себе, мусить мати і відвагу глянути на неприкрашену правду 
свого минулого, щоб зачерпнути в ній не зневіру, а силу».

Н а  свой труд автор, несомненно, смотрит, как на своего рода националь- 
но- культурную миссию, прочно обоснованную на строго научном материале. 
Так в целом деятельность г. Грушевского понимается и галицко-русской 
интеллигенц ій . В начале настоящего года появился обширный и прекрасно 
изданный в честь г. Грушевского сборник: «Науковий збірник присвячений 
професорові Михайлови Грушевському учениками й прихильниками з  нагоди 
його десятилітньої наукової праці в Галичині (1 8 9 4 —1904)» . Х арактеризуя 
«Історію України-Руси» как «величаву основу української історичної науки 
і невичерпане джерело національно-політичного і соціально-культурного 
самопізнання й освідомлення», издательский комитет сборника так об- 
рисовывает значение научно-политической деятельности г. Грушевского: 
«В діяльності М ихайла Грушевського в Галичині бачимо один із важних 
примірів історичного правила, що політичний і національно-культурний 
розвиток Галицької України дуже залежний від впливів поддніпрянських 
осередків: чим ті з в ’язки сильніші, тим більший розвиток; в міру далечини 
їх — упадок. У  другій половині X IX  ст. сконцентрувалися ті моральні зв ’язки 
коло трьох імен: Ш евченка (по його смерті), Драгоманова та Грушевського. 
Вплив першого мав характер переді всім національно-літературний, другого 
соціально-політичний, останнього — національно-культурний».

Приведенная обрисовка, которую мы умышленно привели в оригина- 
ле, вполне точна и дает надлежащее представление о роли г. Грушевского, 
который никогда при своем национальном пристрастии не впадает ни в 
неприятный пафос, ни в узкий партикуляризм, но в то же время отнюдь
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не может относиться равнодушно к реставрации исторической П ольш и и 
готов искренно подписаться под признанием автономий лишь польской 
Польш и. З а т о  автор не хочет жить без автономий всей Украины-Руси. 
М ы  не будем останавливаться на пересказе содержания «О черка истории 
украинского народа», представляющего собою стройное изложение истори
ческой эволюции украинского народа на всем протяжении его исторического 
существования или, как говорит сам автор, имеющего целью представить 
взаимную связь различных эпох и столетий в его исторических судьбах, 
установить непрерывность его жизни. Д ля великорусского историка и чи
тателя представляется ценной самая схема изображения, являющаяся своего 
рода протестом против традиционных приемов изображения древней Руси. 
М ы  не можем не признать правильным включение в историю украинского 
народа истории древней Руси и продолжение истории Киевской Руси не 
в московской земле, а в литовско-польском государстве; выяснение связи 
киевского периода с периодом польско-литовским открывает для читателя 
ряд содержательных исторических перспектив. Теперь без изучения работ г. 
Грушевского ни говорить, ни писать о Киевской Руси нельзя, и он является 
в настоящее время одним из самых авторитетных ее знатоков. Н о  г. Гру- 
шевский не погиб на киевском периоде, и последние главы его «Очерка» 
говорят о современном состоянии украинства в А встро-Венгрии и России, 
в них целиком отливается в законченные формы исторический и общ е
ственно-политический кругозор автора; с особенной силой изображены в 
них те ужасы и возмутительные репрессии, которые пришлось переживать 
украинцам в России второй половины X I X  века.

«Отношение правительства России к украинской народности вообще 
было одною сплошною историей репрессий; оно сводилось “к той системе 
оглупления, к которой в конечных результатах сводится программа по- 
давления украинской народности”, пишет автор, подкрепляя свою мысль 
фактами, производящими на читателя потрясающее впечатление. А втора, 
правда, надо попрекнуть за то, что как будто он забывает, что система 
оглупления и хозяйственного разорения применялась далеко не к одним 
украинцам. А втор затем совершенно справедливо высказывает презритель
ное недоверие к возможности уступов со стороны бюрократии, даже более 
того: пример Галиции представляется ему «с совершенною ясностью, что и 
введение конституционного строя само по себе не разреш ает украинского 
вопроса, а вводит только новые факторы в борьбу украинской народности 
за ее национальное самоопределение».

Так что же надо? Н адо, по мнению г. Грушевского, провести в ж изнь 
принцип н а ц и о н а л ъ н о -т е р р и т о р и а л ъ н о й  а в т о н о м и й . П рактическое
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осуществление этого принципа представляет непреоборимые трудности, об 
устранении которых автору говорить не приходится. Неясным представляет
ся нам также объяснение автора по адресу социал-демократической партии в 
Галиции. Основной партией автор считает «национально-демократическую» 
(радикализованное народовство); что же касается социал-демократической 
партии в Галиции, то о ней читаєм в «Очерке» как о партии, имеющей зн а
чительную популярность среди молодежи, но в общем пока не преуспева- 
ющей, так как «массу народа составляют мелкие собственники-крестьяне, 
а городской пролетариат сильно денационализирован». Непонятна роль, 
какую в данном случае может играть денационализация. П ролетарские 
интересы, взгляды и цели по природе своей интернациональны. В какой 
национальный костюм ни оденься, пролетарской спине оттого не легче и ей 
никак не отказаться от своего интернационального девиза.

Если утверждение автора точно, то дело не в денационализации, а в 
чем-то другом, быть может, в тех тенденциях, которыми вообще так часто 
проникаются мелкие городские буржуа с своим тупым непониманием про- 
летарского миросозерцания. А втор не входит в данной книге в подробное 
разъяснение формы и приемов осуществления принципа национально- 
территориальной автономии Украины, и думается, было бы яснее и проще 
начать вообще с признання «областного самоуправления для тех мест- 
ностей, которые отличаются особыми бытовыми условиями и составом 
населення», «права на самоопределение за  всеми нациями, входящими в 
состав государства», наконец «права населення получать образования на 
родном языке, обеспечиваемого созданием на счет государства и органов 
самоуправления, необходимых для этого школ», «права каждого граж 
данина объясняться на родном языке в собраниях» наряду с «введением 
родного язы ка наравне с государственным во всех местных общественных 
и государственных учреждениях». Едва ли г. Грушевский возьмет на себя 
смелость утверждать, что приведенное признание не в силах обеспечить 
надлежащей свободы развитая на территории, занятой украинским народом. 
Важно затем отметать, что, по мнению г. Грушевского, украинский народ 
не находит должной помощи со стороны великорусского общества и его 
руководящих кругов. Помощ ь, пишет автор, находят «поляки, финлянд
цы, некоторые другие народности, но беспощадно угнетенная украинская 
народность, самая большая из негосударственных народностей России, 
наиболее близкая по крови великороссийской и внесшая в сокровищницу 
ее культурной, общественной и государственной жизни столько, сколько не 
внесла никакая другая, не находит живой поддержки в своих стремлениях к 
раскрепощению». С  известной точки зрения это утверждение грешно, ибо
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партия, признавшая в своей программе право на самоопределение за  всеми 
нациями, входящими в состав государства, не полагает никаких различий 
между поляками и євреями, украинцами и армянами, финнами и татарами. 
Если речь идет о забывчивости элементарных конституционалистов, то... 
да вспомнит почтенный автор свое же собственное вполне верное утверж- 
дение, что конституционный строй сам по себе еще не в силах разрешить 
украинскою  вопроса... Так кто ж  забыл? Профессора, адвокаты и крас
нобаи. Н о, к счастью, прошло то невеселое времечко, когда в них и только 
в них видели соль земли. Красивые фразы , цепкие словечки, ореол дутой 
оппозиции — всего этого мало для разрешения сложных вопросов в эпоху 
революционных бурь и весьма естественно, что элементарные конституци- 
оналисты помнят П ольш у и забываю т Украину. Так будет и впредь. И  нам 
несколько непонятно, что автор превосходной и ценной книги «О черк 
истории украинскою  народа» не находит себе тихой пристани там, где ее 
всего легче найти. Н о  зато он тысячи раз прав, когда в конце предисловия 
грустно замечает, что у нас «в конце концов, собственно говоря, почти все 
остается по-старому».

Сторож ев В. [Р ец . на кн.:] П роф . М .С . Грушевский. О черк истории 
украинскою  народа. И здание второе, дополненное /  В. С торож ев / /  
Образование: журнал литературный и общественно-политический. — М .: 
типолитография Б . Вольфа, 1906. — №  6. — С . 109—112;
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Проф. Мих. Грушеве кий. Украинство в России, 
его запросы и нужды. СПб., 1906 г.

«О дним  из самых важ ны х и ж гучих вопросов, одною  из самых 
грандиозных и благодарных задач, какие предстоит разрешить освобожда
емой России, является, несомненно, вопрос украинский. Скорое, успешное, 
справедливое разрешение его неотложно необходимо не только в интересах 
самого украинского народа, самой большой из негосударственных народностей 
России, обреченной старым режимом на самые невозможные условия суще- 
ствования, но и всей освобождаемой России». Так начинает свой прекрасный 
очерк проф. Грушевский, известный ученый и знаток истории Украины.

Разбираемая книжка составляет собственно главу из его «О черка исто
рии украинского народа», и появление ее отдельным изданием является как 
нельзя более кстати в переживаемый нами момент общего переустройства 
«освобождаемой» России.

А втор совершенно справедливо указывает на то, что игнорирование 
украинского вопроса замечается не только среди правящих сфер, но и среди 
интеллигентною великорусскою общества, даже самого передового. В то 
время, как автономия Польш и встречает полное сочувствие, как ставятся и 
разбираются вопросы польский, финляндский, армянский и др., «беспощад- 
но угнетенная украинская народность, самая большая из негосударственных 
народностей России и близкая по крови великороссийской и внесшая в 
сокровищницу ее культурной, общественной и государственной жизни 
столько, сколько не внесла никакая другая, не находит живой поддержки 
в своих стремлениях к раскрепощению» (стр. 4 2 ) . Ч ем  объяснить такую 
несправедливость по отношению к Украине? Н ам  думается, незнанием ее 
потребностей и нужд, и в этом отношении появление таких очерков, как 
разбираемый нами, может принести большую пользу.

П роф . Грушевский с полной добросовестностью и знанием историка 
излагает в своей брошюре весь мартиролог Украины со времени ее при- 
соединения к России: «Отношение правительства России к украинской 
народности вообще было одною сплошною историей репрессий... Сначала 
оно направляет свою энергию на уничтожение политической особеннос
ти и автономии Украины, местных форм общественных и политических 
отношений и осуществляет эти намерения, не справляясь с желаниями и 
стремлениями украинского общества и народа, не обращая внимания на 
отчаянное сопротивление, глубокое неудовольствие, не считаясь со своими 
обещаниями и обязательствами... Затем  оно стремится ввести ту же нивел- 
ляцию и в культурную и в духовную ж изнь Украины...» (стр. 10).
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Украинскому языку, по выражению проф. Грушевского, «произнесен 
смертный приговор». Н а  печальных страницах украинской истории мы най
дем запрещение язы ка в школах, даже низших, в церковной проповеди, в 
популярной литературе. Все это имело целью разобщить народ с его родным 
языком, нивелировать его с великорусской массой... Н о  результатом было 
только понижение культурного уровня народа, который не мог усвоить 
культуры на чуждом, малопонятном язы ке, а отсюда и малый процент 
грамотности и рецидивизм безграмотности.

Те же, если не еще большие гонения встречает малорусская литература. 
П о  словам автора, запрещались пьесы и беллетристические произведения 
с социальной подкладкой, сочинения с характером национально-патрио- 
тическим и историческим, наконец, все вообще крупные литературные 
произведения, которые «являлись бы слишком видным приобретением 
для осужденной «на небытие» украинской литературы». Все украинские 
произведения запрещались или урезывались, разрешались только самые 
слабые, что соответствовало целям правительства. В результате малорос- 
сийская интеллигенция, получающая образование на великорусском языке, 
не знающая ни своего язы ка, ни своей литературы, отделялась от народа, 
а народ беднел и культура его падала.

«Нынеш нее жалкое экономическое состояние украинской народности, 
населяющей богатейшие области России и терпящего хроническую нужду и 
даже голод на своей благословенной земле... страшная, беспросветная тем
нота, отсутствие общественного сознания... у этой по природе чрезвычайно 
интеллигентной и богато одаренной народности, делающая возможными 
такие дикие и некультурные движения, как еврейские погромы, холерные 
бунты, избиения интеллигенции... все это в значительной мере является 
результатом той системы оглупления, к которой в конечных результатах 
сводится программа подавления украинской национальности» (стр. 2 8 ) . 
Какой же выход из всего этого видит проф. Грушевский? Н еуж ели по- 
ложение Украины безвыходно и безнадежно?

А втор видит и указывает такой выход; это раскрепощение Украины, 
это — достижение автономии. «Только автономия может сочетать по
требности части с потребностями целого, интересы области с интересами 
целости государства. Только национально-территориальная автономия 
обеспечит свободное развитое отдельных национальностей. И  в частности, 
для украинской народности все другое, кроме национальной автономии, 
не может быть ничем болыиим, как переходными формами, этапами в 
движении украинской народности к возможности самоопределения. Все 
запрещения и насилия только вызывали оппозицию со стороны украинского
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общества» (стр. 4 7 )  и «руководящие идеи украинства вырабатывались в 
резкой оппозиции бюрократическому абсолютически-централистическому 
старому режиму России» (стр. 2 9 ) .

Ж елая превосходной брошюре проф. Грушевского самого широкого 
распространения, желая вместе с ним украинской народности полного и 
скорейшего «раскрепощения», мы можем присоединиться и к выраженной 
им надежды, что теперь, в момент общего обновлення и освобождения 
России, «широкое и всестороннее развитое украинской народности лишь 
вопрос времени, вероятно, очень недалекого времени» (стр. 4 8 ) .

[Рец. на кн.:] П роф. М их. Грушевский. Украинство, его запросы и нуж 
ды / /  Русская мысль. — М ., 1906. — Кн. 7. — С . 181—182.
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Абазин А ., козацький полковник, 320, 321 
Август II, польський король, 323 
Август III, польський король, 325  
Аквінський Т ., філософ, богослов, 350  
Аксаков І., російський письменник, громадський 

Д ІЯ Ч , 4 9 6
Алеппський Павло, архідиякон, мандрівник, пись

менник, 429
Амастридський Георгій, візантійський єпископ, 57  
Андреєв О ., історик, X L
Андрій Юрійович (Боголюбський), князь, 7 8 —79, 

4 9 8
Андрій Юрійович, князь, король, 93
Анна, дружина Володимира Великого, 71
Анна Іванівна, російська імператриця, 300, 310, 325
Антонович В., історик, XIII, 327, 329, 347, 443
Анучин Д ., Історик, 2 4 —25
Апостол Д ., гетьман, 2 9 9 —301, 304 , 307, 350
Арістотель, філософ, логік, 350
Аскольд, князь, 65 , 72
Асохік, вірменський історик, 71

Багалій Д ., історик, 2 8 3 —2 8 4 , 429  
Байрон Д ж ., поет, 267  
Балабан Гедеон, єпископ, 171 
Балог П . (Balogh Р .), 15 
Бандтке Є ., історик, 384
Бантиш-Каменський Д ., історик, 1, 26 4 , 267 , 300, 

3 0 8 ,3 1 2 , 361
Барабаш Я ., кошовий отаман, 237  
Баранович Лазар, архієпископ, 253  
Барвінський В., історик, соціолог, 283 , 412 
Барський П ., видавець, власник друкарні, 124 ,139 , 

1 6 4 ,1 7 5 - 1 7 6 ,1 8 7 -1 8 8 ,  20 6 , 224 , 295
Барятинський І., князь, російський державний

діяч, 302
Батий (Бату), монгольський хан, 80  
Бачинський Андрій, єпископ, 346 , 377, 405  
Безбородько А ., генеральний писар, генеральний 

суддя, 304
Безбородько О ., канцлер, 317 
Безпалий І., козацький ватажок, наказний гетьман, 243  
Белоконський L, педагог, 430  
Берг Ф ., поет, журналіст, 437  
Бєлінський В., критик, публіцист, 372, 437  
Боболинський Леонтій, ієромонах, хроніст, 351 
Богданович П ., перекладач, видавець, 357  
Боговітіни, литовський шляхетський рід, 145 
Бодянський О ., філолог-славіст, історик, 384  
Болеслав І Хоробрий, польський король, 69  
Бондаренко І., ватажок гайдамаків, 327  
Борецький Іов, митрополит, 195

1 Іменний покажчик уклали В. Кавунник, 
Г. Потульницький.

Боян, поет-співець, 42, 65  
Бравлін, князь, 57, 65
Брандес Г., данський літературознавець, публіцист,

3 99
Браудо О ., історик, Х Ѵ І-Х Ѵ ІІ , X X X I , 4 7 7 - 4 7 8 ,  

48 0 , 4 82
Брокгауз Ф ., видавець, 2 4 —25, 487  
Бронський X ., письменник-полеміст, 170, 172 
Брюховецький І., гетьман, 23 4 , 237 , 2 4 5 —2 4 6 , 

2 5 0 - 2 5 2 ,  2 6 1 - 2 6 2
Будзиновський В., історик, політичний діяч, 412
Булавін К., козацький отаман, 287
Бунаков М ., російський педагог, 430
Бурлака Г., філолог, V , XIII, X X I
Бурундай, темник монголо-татарського хана Батия, 92
Бут П ., гетьман, 2 0 2 —203

Вагілевич І., священик, громадський діяч, поет,
3 7 9 - 3 8 0

Вайсберг Ф ., видавець, 3 5 8 —359
Валуєв П ., російський міністр внутрішніх справ,

373, 416
Варда-Фока, візантійський полководець, 70  
Вартовий П . див. Грінченко Б.
Василенко М ., історик, громадський та політичний 

Діяч, X II—XIII, X IX , 2 8 4  
Василій II Болгаробійця, візантійський імператор,

7 0 - 7 1
Василій І Дмитрович, московський князь, 130 
Василій II Васильович, московський князь, 130 
Василій III, Іванович, московський князь, 502  
Василько Романович, князь, 88 , 9 0 —93  
Васильчиков О ., 308  
Величко Г., географ, 14, 25 
Величко С ., літописець, 351
Вельямінов С., президент Малоросійської колегії,

2 9 2 - 2 9 4 ,  2 9 8
Веніамін Тудельський, рабин, мандрівник, 49  
Вергілій, античний поет, 363  
Верлан, ватажок гайдамаків, 325  
Виговський І., гетьман, X L I, 221, 226 , 2 3 7 —244, 

2 4 6 - 2 4 9 ,  279 , 2 8 6
Винар Л ., історик, V , XIII, X X I, X X X V II  
Вишатич Я ., боярин, 63
Вишенський Іван, монах, письменник-полеміст,

1 7 2 ,3 3 6
Вишневецький К ., князь, магнат, житомирський 

староста, 135
Вишневецький М ., князь, магнат, черкаський ста

роста, 190
Вишневецький Я ., князь, магнат, воєвода, 210, 212 
Вишневецькі, князі, 145, 227  
Вишневський Д ., історик церкви, 3 5 8 —359  
Вінницький Інокентій, єпископ, 335 
Вітень, великий князь литовський, 114, 115
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Вітовт, великий князь литовський, 114, 119—123, 
1 2 3 -1 2 8 ,1 3 0 ,1 4 3 ,1 8 1  

Владимирський-Буданов М ., історик, 4 
Владислав III Варненчик, польський король, 114, 

121,149
Владислав IV , польський король, 2 0 0 — 202 , 203,

2 1 1 -2 1 2
Вовк Ф ., антрополог, етнограф, V —V II, 23, 37, 

3 1 7 -3 1 8
Вовк-Карачевський В., історик, публіцист, громад

ський діяч, 261—262
Вогюе Е .-М ., де, історик, письменник, літерату

рознавець, 399  
Воєнський К ., історик, 442  
Войнаровські, шляхетський рід, 2 9 6  
Войшелк, великий князь литовський, 113 
Волков Ф . див. Вовк Ф .
Володар Ростиславович, князь, 8 8 —89  
Володимир Василькович, князь, 93  
Володимир Всеволодович (М ономах), князь, 36 , 

70, 7 3 - 7 7 ,  93, 4 9 3 - 4 9 4 ,  497 , 304  
Володимир Ольґердович, князь, 114—113, 123—126, 128 
Володимир Святославович (Великий), князь, 33, 

38, 40 , 33, 6 8 - 7 6 ,  82 , 84 , 8 7 - 8 8 ,  9 6 - 9 7 ,  
1 0 9 ,1 9 4 , 4 9 3 - 4 9 4 ,  497 , 3 0 0 -3 0 1 , 303, 306  

Володимир Ярославович, галицький князь, 89  
Володимир Ярославович, новгородський князь, 73 
Володимирко Володарович, князь, 89  
Вольга див. Олег Віщий
Вольська Ф . (Wolska F .), громадська діячка гурту 

українців польської культури, 224 , 2 4 9  
Вольф A . (W olff A ., W olf А .) , видавець, 223, 2 49  
Вольф М ., видавець, 262 , 271, 2 9 6 , 310 
Воробкевич І., поет, композитор, 4 0 9  
Воронецькі, князівський рід, 143 
Востоков О ., історик, 24 8 , 271—272  
Всеволод Ольгович, князь, 77 
Всеволод Юрійович, князь, 79, 4 9 8  
Всеволод Ярославович, князь, 7 3 —77, 493

Гаватович Я ., письменник, перекладач, 360  
Ге М ., художник, V II—IX  
Гебетнер Г. (Gebethner G .), видавець, 223, 2 4 9  
Гейне (Гайне) Г., німецький поет, 470  
Гендриков І., граф, генерал-аншеф, помічник О . Ро- 

зумовського, 303  
Герасиіѵ|чук В., історик, 2 4 7 —2 48  
Гердер И .-Г , філософ-просвітник, письменник, 363 
Геринович В., географ, 14 
Герольд К. (Gerold С .), видавець, 412 
Герцберг Е .-Ф ., фон, міністр прусського короля 

Фрідріха-Вільгельма, II, 316 
Гершунії^П., видавець, 3 3 8 —339  
Гессен И ., видавець, директор друкарні « О б 

щественная П ольза» X I V —X V I , X X X I  — 
X X X II, 4 7 2 - 4 7 4 ,  4 8 9  

Гирич І., історик, V , X X X V II  
Гирич Н ., видавець, 236
Гіреї, диццстія кримськотатарських ханів, 197—198 
Гладкий И ., кошовий отаман, 313 
Глинський М ., князь, магнат, 131—132

Ілібов Л ., поет, байкар, 423  
Ілюк Е., богослов, перекладач, 339  
Гнатюк В., історик, X IX  
Гоголь М ., письменник, 366 , 413 
Голіцин В., князь, дипломат, воєвода, 2 6 3 —266 , 2 68  
Головатий А ., кошовий отаман, 367  
Головацький Я ., поет, лінгвіст, історик, 379, 384, 391 
Головній О ., міністр освіти в Російській імперії, 373 
Голубе в С., історик церкви, 206  
Голубовський П ., історик, XII 
Гольшанський І., князь, 129 
Гончарова В., перекладач, VIII 
Горбунов І., видавець, 339  
Гордієнко К ., кошовий отаман, 28 9 , 291, 312 
Горленко Д ., козацький полковник, 2 8 6  
Горькій (Горький) М ., письменник, директор ви

давництва «Знание», IX , 4 6 6 —467  
Грабянка Г., літописець, 210, 331, 417 
Грачов В., видавець, 236  
Грінгмут В., чорносотенець, 437  
Грінченко Б., письменник, історик, громадський діяч,

X X V III, 430, 4 4 1 - 4 4 2
Грушевська Марія Сильвестрівна, дружина М . Гру- 

шевського, 4 6 4 —4 6 6 , 470  
Грушевський М . С ., історик, IV —LX II, 2 4 —23, 

3 6 - 3 7 ,  4 6 , 3 8 - 3 9 ,  73 , 8 2 - 8 3 ,  9 4 , 112, 
124, 1 3 8 -1 3 9 , 1 3 2 -1 3 3 , 1 6 3 -1 6 4 , 1 7 3 -1 7 6 ,  
1 8 7 - 1 8 8 ,2 0 3 - 2 0 6 ,2 2 3 - 2 2 4 ,2 4 9 ,2 7 2 ,2 9 6 ,  
308 , 330, 373, 391, 412, 442 , 438 , 4 6 1 -4 7 3 ,  
4 7 7 - 4 7 8 ,  4 8 0 , 4 8 2 - 4 8 3 ,  4 8 7 , 4 8 9 - 4 9 2 ,  
4 9 6 , 4 9 9 , 3 0 2 -3 1 3

Грушевський О ., історик, 2 9 3 —2 9 6 ,3 7 4 —3 7 3 ,4 8 3  
Грушевський С ., батько Грушевського М ., X IV  
Грущенко С. див. Іваницький С. 
Гулак-Артемовський П ., письменник, 3 68  
Гуляницький Г., козацький полковник, наказний 

гетьман, 240
Гуня Д ., козацький ватажок, гетьман, 204  
Гуржій О ., історик, X L  
Гусак І., кошовий отаман, 270

Ґалятовський Іоаникій, церковний діяч, богослов, 
полеміст, 331

Ґаштовт М . див. Ґаштольд М.
Ґаштовт Я. див. Ґаштольд Я.
Ґаштольд М ., київський воєвода, 129 
Ґаштольд Я ., литовський боярин, державний діяч,

129
Ґедимін, великий князь литовський, 113—116, 126, 

144
Ґізель Інокентій, архімандрит, богослов, філософ, 331 
Ґолуховський А ., граф, австрійський намісник у 

Галичині, 383

Давид Святославович, князь, 73 
Давиденко І., видавець, 329 , 339  
Даль В., письменник, лексикограф, етнограф, 384  
Даниїл, половецький хан, 79  
Данило Заточник, ймовірний автор «Моління», 110 
Данило Романович (Галицький), князь, король, 10, 

8 1 - 8 2 ,  9 0 - 9 3 ,1 1 3
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Даст, Ібн, арабський письменник, географ, 39, 303 
Дашкевич М ., історик, літературознавець, 374  
Дашкович Є ., черкаський староста, 181 
Дедько Д ., галицький боярин, 117 
Джиджора І., історик, 3 0 7 —308  
Дзинковський І., козацький полковник, 282  
Діакон Л ., візантійський історик-хроніст, 67  
Дір, князь, 63
Длугош Я ., польський історик, 129—130 
Дмитрієв М ., видавець, 374  
Дмитро-Корибут Ольґердович, князь, 123—126 
Дмитро Ольґердович, князь, 123—126 
Довбуш О ., ватажок опришків, 328  
Довгалевський М ., письменник, 360  
Доленга-Ходаківський (Чарнецький) 3 . ,  етнограф, 

фольклорист, 363
Доманицький В., історик, XIII, X V III, X X V III, 

X X X V , 20 6 , 363, 483 , 491
Дондуков-Корсаков О ., князь, генерал-губернатор 

Південно-Західного краю, 418, 443  
Дорошенко Д ., історик, літературознавець, XVIII, 

X X , X X V - X X V I ,  X X X V , 486 , 490
Дорошенко М ., козацький полковник, гетьман,

1 9 8 -1 9 9 , 213
Дорошенко П ., гетьман, 18, 198, 243 , 231—260 , 

2 6 2 - 2 6 3 ,  267 , 319
Драгоманов М ., історик, публіцист, громадський 

Діяч, 3 0 7 - 3 0 8 ,  388 , 443 , 4 4 7 - 4 4 8  
Д розд В., козацький полковник, 230  
Дубровицькі, князі, 143 
Дулишкович І., історик, 3 4 7 —348

Еверс И .-Ф ., фон, історик, 3 0 2 —303
Еган Е ., економіст, громадський діяч, меценат,

412, 438
Ейнгорн В., історик, 261—262  
Ефеський Іоанн, єпископ, історик, 31 
Ефрон І., видавець, X I, 2 4 —23

Єгунов С ., історик, 262
Єлизавета Петрівна, російська імператриця, 278 , 

302
Єнсен А ., історик, 2 9 6
Єфименко О ., історик, X II, X X V II, 28 0 , 283
Єфименко П ., історик, 317—318
Єфремов С ., історик літератури, публіцист, критик,

X V I I I -X I X , X X I , X X I V - X X V , X X V III, 
X X X , X X X II, 3 7 4 ,4 4 1 - 4 4 2 ,4 3 8 ,4 8 3 - 4 8 6  

Єфремов С. 278 , 4 4 6 , 462

Жеславські, князі, 143
Житецький Г., історик, літературознавець, X II—

X III, Х І Х - Х Х І ,  X X I I I - X X V ,  X X V II ,  
Х Х І Х - Х Х Х ,  X X X V I , 4 9 0  

Житецький П ., філолог, V I, 338, 374, 443  
Жмайло М ., гетьман реєстрового козацтва, 197 
Жолкевський Л ., переяславський староста, 202  
Жолкевський С., польський полководець, 190—191, 

193

Завадський І., видавець, 329
Залізняк М ., ватажок гайдамаків, 3 2 6 —327

Зандман Н ., завідувач друкарні «Общественная 
Польза», X V II, X X X , 4 8 4  

Заневич І. див. Терлецький О .
Заславський Д ., князь, воєвода, 212 
Збаразькі, князі, 143 
З ей д  Г., Ібн, правитель Табаристану, 37 
Значко-Яворський Мельхисидек, архімандрит, 326  
Золотаренко І., козацький полковник, 2 4 3 —24 6 , 

279
Зубрицький М ., історик, 347

Іваненко П ., гетьман, 233, 2 6 9 —271, 280  
Іваницький С., громадський діяч, публіцист, 330  
Іванов М ., композитор, журналіст, 4 3 7 —438  
Іванов П ., історик, 318 
Ігор Ольгович, князь, 9 9
Ігор Рюрикович, князь, 33, 61—63, 6 6 —6 8 , 72, 

301, 3 0 3 - 3 0 4  
Ігор Ярославович, князь, 87  
Ієгер К., видавець, 348  
Ізяслав Володимирович, князь, 73 
Ізяслав Мстиславович, князь, 73, 77, 79, 87  
Ізяслав Ярославович, князь, 7 3 —76  
Іларіон, митрополит, 72, 110 
Іловайський Д ., історик, VI 
Іоанн-Альбрехт див. Ян І Ольбрахт 
Іоанн Цимісхій, візантійський імператор, 6 8  
Іордан, готський історик, 31 
Іскра 3 . ,  козацький полковник, 324  
Іслам-Гірей III, кримськотатарський хан, 208
о
Цоаким, московський патріарх, 349  
Иогансон Ф ., видавець, 308
Иосиф II, імператор Священної Римської імперії,

343, 343, 376

Казимир III Великий, польський король, 117—118, 
Казимир IV Ягеллончик, великий князь литовський, 

польський король, 114,121—1 2 2 ,1 2 4 ,1 2 8 —130, 
1 3 3 ,1 4 8 ,1 6 0

Кайндль Р .-Ф . (Kaindle R. F .), австрійський іс
торик, 412

Калиновський М ., польний коронний гетьман,
209 , 216

Калнишевський П ., кошовий отаман, 313—314, 
3 1 7 -3 1 8

Калокір, візантійський дипломат, 68  
Кантемір А ., російський поет, 333 
Капніст В., поет, 316, 336
Караджич В., сербський лінгвіст, письменник, 363  
Карбасников М ., видавець, X I, X V II, X X X I V ,  

48 0 , 4 8 2 - 4 8 3 ,  4 8 3 - 4 8 6 ,  491 
Кареєв М ., російський історик, X —X I, X IV ,  

X V III, 4 79
Карл X  Густав, шведський король, 221, 240  
Карл X II, шведський король, 2 8 7 —2 8 9 , 2 90  
Карпенко-Карий І., драматург, 3 99  
Карпіні П ., італійський місіонер, 80  
Карський Є ., мовознавець, етнограф, 13 
Катерина II, російська імператриця, 281, 303, 3 0 9 — 

310, 3 1 2 -3 1 3 , 3 1 6 -3 1 7 , 3 2 6 - 3 2 7 ,  334, 336
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Квітка-Основ’яненко Г., письменник, 3 6 8 —369  
Кейстут Ґедимінович, великий князь литовський,

114 ,119 ,127
Кий, князь, 34, 3 0 3 —304
Кисіль А ., сенатор, воєвода, 211—212
Ківлицький Є ., історик, XII
Кістяківський О ., історик права, юрист, 306 , 443
Климов С. див. Климовський С.
Климовський С., козак, поет, 361 
Ключевський В., історик, X X IV  
Кміт Ю ., письменник, літературознавець, етнограф,

3 4 7 - 3 4 8 ,  391
Княгиницький Іов, церковний діяч, освітянин, 336  
Кобилецький І., історик, 347  
Кобилянська О ., письменниця, 399 , 4 0 9  
Ковалевський М ., соціолог, V II—VIII, 23, 37 
Кожанчиков Д ., видавець,188, 206 , 223  
Козицький Г., письменник, 337  
Конашевич-Сагайдачний П ., гетьман, X X , 194— 

196, 213
Кондратович Ф . див. Вовк Ф .
Кондратьєв Г., козацький полковник, 283  
К онецпольський С ., польський полководець,

1 9 7 -2 0 0 ,  202
Кониський Григорій (Георгій), церковний діяч, 

філософ, письменник, X L I, 3 3 0 —332, 36 0 , 
3 6 3 - 3 6 4

Кониський О ., письменник, видавець, громадський
діяч, 387 , 443  

Кононович С., гетьман, 203
Копач І., літературознавець, мовознавець, X X ,

X X V I
Копинський Ісая, митрополит, 201 
Копистенський Захарія, архімандрит, 172, 174, 193 
Копитар Б., мовознавець, 3 7 9 —380  
Кордуба М ., історик, 224 , 3 4 7 —348  
Коренець Д ., історик, 2 4 9  
Корецькі, князі, 143 
Коріят Гедимінович, князь, 114—113 
Короленко П ., історик, 318 
Корсаков Д ., історик, X X X V I  
Корчак-Новицький Г., видавець, 2 0 6 , 28 7 , 330, 

3 3 3 ,3 3 9
Корчак-Новицький Н ., видавець, 262 , 283  
К орт Ф ., філолог, славіст, сходознавець, 23, 37 
Косинський К ., козацький ватажок, гетьман,

1 8 9 - 1 9 0 ,1 9 3 ,1 9 7
Костомаров М ., історик, V I, X X V I , 1 8 8 ,2 0 6 ,2 2 3 ,  

2 4 7 - 2 4 8 ,  2 6 1 - 2 6 2 ,  2 7 0 - 2 7 1 ,  2 9 3 - 2 9 6 ,  
329 , 368 , 3 7 0 - 3 7 2 ,  373, 4 9 8  

Костянтин Коріятович, князь, 114 
Костянтин Порфірородний, візантійський імператор,

32, 48 , 3 2 - 3 3 ,  6 1 - 6 3 ,  70, 303  
Котляревський І., поет, письменник, X X V , 338, 

3 6 7 - 3 6 8 ,  399 , 414, 4 2 6
Котян, половецький хан, 79  
Коубек Я . Н ., чеський письменник, 384  
Кохановський П ., чернець, письменник, 333 
Кошовий В., статистик, 2 4 —23 
Красінський Я ., польський історик, 17

Кревецький І., історик, 348 , 391 
Кременецький Гавриїл, митрополит, 336  
Кривоніс М . (Перебийніс), козацький полковник, 

2 1 1 -2 1 2
Крижановський А ., історик, 330  
Кримський А ., історик, сходознавець, X X V III , 

23, 37
Кропивницький М ., письменник, драматург, 399  
Крупецький Афанасій, єпископ, 338  
Кубала Л . (Kubala L .), польський історик, 223  
Куліш П ., письменник, історик, громадський діяч,

188, 3 7 0 - 3 7 2 ,  374, 3 8 6 - 3 8 7 ,  437, 447  
Кунцевич Иосафат, єпископ, 173, 196

Лаврівський Іоанн, священик, 379  
Лазаревський О ., історик, 233—2 3 6 ,2 7 1 ,2 8 3 —284, 

2 9 3 - 2 9 6 ,  317, 362  
Ламанський В., історик, славіст, 348  
Лаппо-Данилевський О ., історик, X V III 
Лев Данилович, князь, король, 93  
Лев Юрійович, князь, король, 93  
Левицький Бенедикт, уніатський священик, педагог,

380
Левицький І.ьбібліограф, журналіст, письменник, 347 
Левицький Йосип, священик, філолог, 379  
Левицький Михайло, митрополит, 378  
Левицький О ., історик, етнограф, письменник,

X II—XIII
Лемке М ., літератор, директор видавництва М . П и

рожкова, X —XIII, 373, 4 6 9 - 4 7 0  
Леонтович В., громадсько-політичний діяч, пись

менник, меценат, 423
Лесевич В., філософ, літературознавець, X X V III  
Лещинський С ., польський король, 287 , 323  
Лизогуб Я ., генеральний обозний, 301—302, 331 
Липинський В., історик, публіцист, громадсько-по

літичний діяч, 224 , 2 49  
Лисенко М ., композитор, 4 4 4  
Лисенко Н ., історик, XIII 
Лобисевич О ., письменник, 3 6 3 —364  
Лобода Г, козацький ватажок, 190 
Лозинський И ., мовознавець, етнограф, священик,

3 7 9 - 3 8 0
Лозинський М ., публіцист, критик, 412 
Лотоцький О ., публіцист, історик, громадсько-по

літичний діяч, IX, X I—XII, Х І Ѵ -Х І Х , X X II, 
X X V I I —X X X I I , X X X V , 4 6 3 , 4 7 3 , 47 3 , 
4 7 8 - 4 8 8 ,  4 9 0 - 4 9 1

Лукич В., літературознавець, видавець, публіцист,
412, 438

Лукомський С ., козацький літописець, перекладач,
331

Лучкий М ., мовознавець, історик, 379  
Любарт Ґедимінович, князь, 94 , 114, 117—118, 123 
Любомирський, князь, 323
Людовік І Благочестивий, король франків, імператор 

Заходу, 38
Людовік І Великий, угорський король, польський 

король, 117—119, 337
Лянцкоронський П ., Хмельницький староста, поль- 

ний гетьман, 181
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Маврикій, візантійський письменник, 39, 43 
Магомет IV, турецький султан, 256  
Мазалевський М ., сільський дяк, 361 
Мазепа І., гетьман, X X X V III , X L I, 226 , 249 , 263, 

2 6 6 - 2 7 2 ,2 7 7 ,2 7 9 ,2 8 5 - 2 9 0 ,2 9 2 ,2 9 5 - 2 9 6 ,  
2 9 9 , 307, 3 2 0 - 3 2 2 ,  329 , 350  

Майборода Р ., історик, V  
Максимейко М ., історик права, XII 
Максимович М ., історик, фольклорист, 3 6 5 —3 6 6  
Максимович-Амбодик Н ., лікар, геральдист, 357  
Макферсон Д ж ., шотландський поет, 365  
Мал, князь, 504  
Мальборо див. Черчиль Д .
Мамоничі, купці, видавці, 170 
Марія-Терезія, імператриця Священної Римської 

імперії, 88 , 348 , 376
Маркевич М ., історик, етнограф, 3 0 7 —308  
Марко Вовчок, письменниця, 372, 3 86  
Мартинов, власник книжкових складів, 4 8 0  
Масуді, арабський історик і мандрівник, 49, 6 5 —66  
Матях В., історик, X L
Махмет-Гірей III, кримськотатарський хан, 197—198 
Мацієвський В., польський історик, 384  
М егеденю кМ ., різьбяр, 402  
М ельник И . (M eln ik  J .) , редактор, видавець,

X X X I V , 442
Мельник О ., історик, X X X V II
Менглі-Герай, кримськотатарський хан, 133, 178
Меншиков О ., князь, державний діяч, полководець,

2 8 8 , 398
Меркушев М ., видавець, 271 
Метлинський А ., поет, етнограф, 368  
Мещерський В., князь, публіцист, 437  
Микола І, російський імператор, 417 
Микошинський Б., козацький ватажок, гетьман, 190 
Милевський К ., видавець, 236  
Мирний П ., письменник, 443  
Миславський Самуїл, митрополит, 353, 359  
Михайло Олелькович, князь, 114, 129 
Михальчук К., мовознавець, етнограф, 2 4 —25, 443  
Міллер Г .-Ф ., історик, 5 0 2 —503  
Міллер Д ., історик, 2 3 5 —236, 283  
Мілюков П ., історик, публіцист, XVIII, X X IV , 467  
Міндовг, великий князь литовський, 113, 115 
Міцкевич А ., польський поет, 384 , 495  
Многогрішний Д ., гетьман, 2 53—255, 2 6 4 —265  
Мова В., письменник, 425  
Могила Петро, митрополит, 201, 2 0 6  
Могильницький Іван, церковний діяч, освітянин, 

філолог, 3 7 8 —379
Модзалевський В., історик, 2 3 5 —236  
Молчановський Н ., історик, XII 
Мольер, французький комедіограф, 363  
Монтовти, литовський шляхетський рід, 145 
Мстислав Володимирович (Великий), князь, 75, 

7 7 - 7 8 ,  84
М стислав Володимирович (Х ор обри й ), князь,

7 4 - 7 5
Мстислав Данилович, князь, 93  
Мстислав Ізяславович, князь, 7 8 —79  
Мстислав Мстиславович, князь, 79

Мстиславський Самуїл, митрополит, 353 
Мукадессі, арабський письменник, 51 
Муркос Г., російський сходознавець, 429  
Мякотін (Мякотин) В., історик, письменник, XVIII, 

236 , 28 4 , 479 , 4 9 0

Надхін Г., історик, 317—318 
Наливайко С., козацький ватажок, 190—191,193 
Наришкіна К ., дружина гетьмана К. Розумовсь- 

кого, 303
Наулко В., етнограф, V
Наумов Ф ., міністр-радник гетьмана Д . Апостола, 299  
Нежевий С., ватажок гайдамаків, 327  
Некрашевич Іоанн, священик, письменник, 359, 361 
Немирич Ю ., магнат, дипломат, воєначальник,

241, 248
Нестор, літописець, 32, 53, 4 9 3 —49 4 , 4 9 6 —497, 

5 0 1 -5 0 4
Нечай І., козацький полковник, 272  
Н ечуй-Л евицький І., письменник, 3 8 7 , 3 9 9 ,  

4 4 2 - 4 4 3
Никифор II Фока, візантійський імператор, 68 , 70  
Нізамі, перський поет, 67

Оглоблін М ., історик, архівіст, 483  
Огодай, великий хан Монгольської імперії, 80  
Огоновський О ., філолог, 374, 391 
Олег Віщий, князь, 6 0 —61, 6 5 —67, 73, 194, 501, 

5 0 3 - 5 0 4
Олег Святославович, князь, 75, 86  
Олександр Коріятович, князь, 114 
Олександр Ягеллончик, польський король, великий 

князь литовський, 114, 131, 133 
Олексій Михайлович, російський цар, 222 , 262  
Олелько Володимирович, князь, 114, 128 
Олійничук С., кріпак, літератор, 343  
Ольга, княгиня, 60 , 6 7 —68
Ольґерд Ґедимінович, великий князь литовський,

1 1 4 -1 1 7 ,1 1 9 ,1 2 5 ,1 3 0  
Омельченко М ., козацький полковник, 322  
Опольський В., князь, намісник угорського короля 

в Галичині, 118
Орендаренко Т ., гетьман реєстрових козаків, 200  
Орлик П ., гетьман, 2 7 0 , 2 8 6 , 2 9 0 —291, 2 9 6 ,  

3 0 0 ,3 2 2
Острозький К ., князь, 171, 190 
Острозький Я ., князь, 189 
Острозькі, князі, 1 4 5 ,1 7 0 ,1 8 9 —190, 212 
Острянин Я ., гетьман, 204 , 281—282  
Отрок, половецький хан, 76
Оттон І Великий, імператор Священної Римської 

імперії, 67
Охримович В., громадський діяч, журналіст, прав- 

ник, 458

Павло І, російський імператор, 317, 343  
Павлов М ., чорносотенець, X X II—X X III, 492 , 506  
Павловський І., історик, педагог, 362  
Павловський О ., мовознавець, 356, 368  
Павлюк див. Бут П.
Падалка Л ., історик, XII
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Палій С ., козацький полковник, 3 2 0 —323  
Парпура С., меценат, видавець «Енеїди» І. Котля

ревського, 371
Паус І., поет, перекладач, 339  
Пекарський П ., літературознавець, історик, 333 
Перетц В., філолог, 341, 3 3 8 - 3 3 9 ,  361, 3 7 4 - 3 7 3  
Персі Т ., англійський письменник, 363  
Петражицький-Кулага І., наказний гетьман, 2 0 0 —201 
Петрик див. Іваненко П.
Петро І, російський цар, імператор, 26 8 , 2 8 3 —29 6 , 

2 9 8 , 300, 302, 3 2 1 -3 2 3 , 349 , 332, 3 3 4 -3 3 3 ,  
361

Петро II, російський імператор, 2 9 8 —299 , 3 32—333 
Петров М ., 3 3 8 - 3 3 9 ,  363, 374  
Петров О ., історик церкви, 332  
Пипін О ., славіст, історик етнографії й фольклору, 479  
Пирожков М ., видавець, X I—XIII, 4 6 9 , 487  
Плавт Тит Макцій, давньоримський комедіограф, 363  
Плетенецький Єлисей, архімандрит Києво-Печер

ської лаври, 1 74 ,193
Погодін М ., історик, X X IV , 17, 383, 427  
Полуботок П ., гетьман, 28 0 , 2 8 9 , 2 9 3 —2 9 6 , 300, 

3 0 4 ,3 0 7
Попов, книговидавець, X V III 
Поріцькі, князівський рід, 143 
Потій Іпатій, київський митрополит, 171, 194 
Потоцький М ., польний гетьман коронний, 2 0 3 — 

204 , 2 0 9 - 2 1 0
Потоцький С., ніжинський староста, 2 09  
Потоцький Ф ., магнат, меценат, воєвода, 326  
Потьомкін Г., князь, генерал-фельдмаршал, 313—314, 

316
Прокопій, візантійський історик, 31, 3 9 —40, 42 , 43  
Прокопович В., громадський діяч, освітянин, іс

торик, X X , X X V II
Прокопович Феофан, архієпископ, богослов, пись

менник, філософ, 331 
Протопопов Д ., освітній діяч, 433 
Пуласький К. (Pułaski К.), польський історик, 179 
Путувер, великий князь литовський, 114 
Пушкар М ., козацький полковник, 237,238,243,248 
Пушкін О., поет, 267, 496
П ’ятницький (Пятницкій) К ., засновник видавни

цтва «Знание», IX , 4 6 6

Радакова О ., 293 , 293 , 297  
Раковецький Е ., польський історик, 384  
Рейпай А ., видавець, 348
Рильський Т ., етнограф, економіст, громадський

діяч, 224 , 2 49  
Ричка В., історик, X L  
Розумовський А ., дипломат, меценат, 308  
Розумовський К., гетьман, 303, 303, 307, 3 0 9 —310, 

317, 334, 363
Розумовський О ., генерал-фельдмаршал, 302  
Ролле И . (R olle J.; псевд. Antoni J .) , історик, 

2 4 7 - 2 4 9
Роман Мстиславович, князь, 79, 8 9 —91, 93  
Ромодановський Г., російський полководець, 243, 

232, 2 3 8 - 2 6 0
Ростислав Володимирович, князь, 73

Ростислав Михайлович, князь, 91
Ростислав Мстиславович, князь, 73, 77
Рубан В., історик, 337
Руданський С ., поет, 423
Рудницький С ., географ, 14, 2 4 —23, 2 06
Рудольф II, імператор Священної Римської імперії,

190
Рудченко І., етнограф, 443
Рум’янцев О ., російський дипломат, політик, пол

ководець, 2 9 4 —293
Рум’янцев-Задунайський П ., президент Малоросій

ської колегії, генерал-губернатор Лівобережної
України, 3 1 0 -3 1 2 , 317, 336  

Русов О ., етнограф, статистик, громадський діяч,
X X V II—X X IX , 23

Русова С ., прозаїк, літературознавець, педагог, 
X V III, X X V I , X X V III, 430 , 4 8 6  

Рюрик, князь, 4 9 4 , 301—302, 304  
Рюрик Ростиславович, князь, 90

Салтиков, завідувач складу друкарні «Обществен
ная Польза», X X X I , 4 7 3 - 4 7 6  

Саманіди, династія, 31 
Самійленко В., поет, 399  
Самовидець, літописець, 207 , 270 , 331 
Самойлович Г., чернігівський полковник, 272  
Самойлович І., гетьман, X L I, 2 3 3 , 2 3 7 —261 , 

2 6 3 - 2 6 9 ,  271, 279 , 319 
Самойлович Я ., стародубський полковник, 2 6 6  
Самусь С., козацький полковник, наказний гетьман,

3 2 1 -3 2 2
Сангушки, князівський рід, 143 
Сафонович Т ., літописець, 331 
Свенельд, боярин, 6 2 —64, 67  
Свєнціцький І., історик культури, 348 , 391 
Свидницький А ., письменник, 423  
Свидригайло Ольґердович, великий князь литов

ський, 1 1 4 ,1 2 1 ,1 2 3 ,1 2 8 ,1 3 2 ,1 4 3 ,1 4 7  
Святополк Володимирович (Окаянний), князь, 306  
Святополк Ізяславович, князь 73, 76  
Святополк-Мирський П ., міністр внутрішніх справ 

Російської Імперії, X V II, 4 8 2 —483  
Святополк-Четвертинський Гедеон, єпископ, ми

трополит, 2 6 4
Святослав Ігоревич, князь, 33, 51, 61, 63, 6 6 —69 , 

73, 75, 501, 504
Святослав Ярославович, князь, 7 5 —77, 86  
Селецький, депутат від Ніжинського полку, 312 
Семен Можайський, князь, 131 
Семен Олелькович, князь, 114, 129 
Семеновський В., історик, X V III 
Сенявський А ., магнат, польний гетьман коронний,

2 9 6 , 321
Сергієвич В., історик, X X IV , 220  
Серебренников В., історик церкви, 3 5 8 —359  
Сиґізмунд І, польський король, великий князь ли

товський, 114 ,133 ,181
Сиґізмунд II Авґуст, польський король, великий 

князь литовський, 114, 133, 181 
Сиґізмунд III, польський король, великий князь 

литовський, 2 0 0 —201
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Сиґізмунд Кейстутович, великий князь литовський,
1 1 4 ,1 2 1 ,1 2 3 ,1 2 8 ,1 3 3 ,1 4 7

Сирчан, половецький хан, 76  
Сідлецький Л . (Siedlecki L., ), історик, 224 , 2 49  
Сірко І., кошовий отаман, 241, 2 4 3 , 2 3 8 —23 9 , 

261, 312
Скальковський А ., історик, 318 
Сковорода Г., філософ, X L I, 337 
Скоропадський І., гетьман, 2 8 9 , 291—293 , 303, 

310, 322
Скороходов І., видавець, 262
Слабченко М ., історик, 2 3 3 —236
Славінський М ., публіцист, громадський діяч, IX —

X II, X IV , X X V III—X X IX , 4 6 3 - 4 7 1  
Словацький Ю ., польський поет, драматург, 267  
Смаль-Стоцький С., мовознавець, педагог, громад

ський діяч, 412, 438  
Смолій В., історик, X L  
Смолятич Климент, митрополит, 110 
Смотрицький Г., письменник, педагог, освітянин, 170 
Смотрицький М ., архієпископ, письменник, осві

тянин, 17 2 ,1 7 4
Соболевський А ., філолог, 2 4 —23 
Соловйов С., історик, 26 4 , 271 
Сомко Я ., наказний гетьман, 2 4 3 —24 6 , 279  
Софія Олексіївна, російська цариця, 2 6 6  
Сохацький П ., письменник, 337  
Срезневський В., історик, 361 
Срезневський І., мовознавець, 363, 368  
Стадіон Ф ., фон, губернатор Галичини, 381 
Стадник М ., історик, 2 4 8 —2 49  
Старицький М ., письменник, драматург, 4 44  
Стасюлевич М ., видавець, X I, X V III, 308 , 482 , 

487 , 491
Стебницький П ., письменник, X X V III  
Степаненко В., видавець, X X X , 483 , 483  
Стефан Баторій, польський король, 182 — 183, 

1 8 8 -1 8 9
Стефаник В., письменник, 399  
Стешенко І., літератор, історик, 3 7 4 —373  
Сторожев В., історик, архівіст, X I X —X X , X X IV , 

X X X V I , 307, 310 
Стороженко А ., історик, X II, 188 
Стренд Д ., видавець, VII 
Стрільбищжий І., картограф, геодезист, 14 
Стріттер И .-Г ., історик, 3 0 2 —303  
Студинський К ., літературознавець, історик куль

тури, 391
Ступін О ., книговидавець, 473  
Суворій О ., журналіст, видавець, X V III, 4 3 7 —438, 

482 , 4 8 3 - 4 8 6  
Судієнко М ., видавець, 236  
Сулима І., козацький отаман, 202  
Суразький В., письменник, 170 
Суховій П ., гетьман, 236

Танський, письменник, 363
Танський А ., козацький полковник 3 2 2 —323
Текеля П ., російський генерал, 313
Теличенко І., історик, 317—318
Темуджін див. Чінгісхан

Теофіл,візантійський імператор, 38  
Теплов Г., російський письменник, філософ, держав

ний діяч, 309 , 334  
Терлецький Кирило, єпископ, 171 
Терлецький О . (псевд. Заневич І.), публіцист, літе

ратурознавець, громадський діяч, 224, 388, 391 
Тетеря П ., гетьман, 243, 230  
Тискиневич Г., гетьман, 194 
Тищенко Ю ., видавець, публіцист, X X X V I I  — 

X X X V III
Тобілевич І. див. Карпенко-Карий І.
Тодійчук О ., історик, V
Тойбнер Б. (Teubner В .), німецький видавець, 1,

З, 306
Толстой П ., керівник Таємної канцелярії російського 

царя Петра І, 292 , 29 4 , 2 9 6  
Томашівський С ., історик, публіцист, політичний 

Діяч, Х І Х - Х Х ,  X X V I —X X V I I , 14, 13, 
2 2 3 - 2 2 4 ,  2 9 6 , 3 2 9 - 3 3 0 ,  348 , 391 

Томиленко В., гетьман, 2 0 2 —203  
Траншель А ., видавець, 248
Трофимук М ., історик літератури, лексикограф, 

перекладач, неолатиніст, 290  
Трубецькой О ., російський полководець, дипломат,

2 3 9 - 2 4 4
Тугай-бей, кримськотатарський полководець, 2 08  
Туган-Барановський М ., економіст, історик, 23, 37 
Тукальський (Нелюбович-) Йосип, митрополит, 333 
Туманський Ф ., історик, етнограф, письменник, 337 
Туптало Димитрій, митрополит, богослов, 331 
Туровський Кирило, єпископ, 110

Уваров С., президент Імператорської академії наук,
X X X V I , 374

Уманець Ф ., земський діяч, історик, 271 
Ушинський К., педагог, 4 2 8 —429

Фадлан, Ібн, арабський письменник, мандрівник,
4 0 - 4 2

Фаларис, грецький тиран, 191 
Ф едор, київський князь, 113 
Ф едор Коріятович, подільський князь, 114, 126, 

337, 348
Ф едор Любартович, волинський князь, 114,123,126  
Ф едор Ольґердович, ратненський князь, 126 
Федоров Е., видавець, 329 , 347  
Федорович Т. (Трясило), гетьман, 199, 213 
Федькович О ., поет, новеліст, 409  
Ф еодосій із Курська, ігумен Печерського монас

тиря, 108
Феофан, єрусалимський патріарх, 194 
Феофілакт, візантійський письменник, історик, 31 
Філоненко, козацький полковник, 204  
Фотинський О ., історик, 248  
Фотій І, константинопольський патріарх, 60  
Франко І., поет, письменник, 330, 347, 374, 388 , 

391, 399 , 447 , 438  
Фронцкевич Г., видавець, 188

Хаджи-Герай, кримськотатарський хан, 132—133 
Ханенко М ., гетьман, 241, 236 , 238 , 273
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Хмельницький, письменник, 357  
Хмельницький Б., гетьман, X V , X X V II, X X X V III, 

X LI, 1 0 ,1 8 ,1 8 2 ,1 8 5 ,1 8 8 ,2 0 5 -2 2 6 ,2 3 1 -2 3 4 ,  
2 3 6 - 2 3 8 ,2 4 0 ,2 4 2 - 2 4 3 ,2 4 6 - 2 4 8 ,2 5 1 ,2 5 3 ,  
2 6 3 - 2 6 4 ,2 6 9 ,2 7 3 - 2 7 4 ,2 7 9 ,2 8 2 ,2 8 5 - 2 8 6 ,  
2 9 3 ,2 9 9 - 3 0 0 ,3 0 6 ,  3 0 9 -3 1 1 , 332, 3 5 1 -3 5 2 ,  
357, 374, 500

Хмельницький Ю ., гетьман, 241—245, 2 4 7 —248 , 
2 6 0 - 2 6 1

Ходаківський див. Доленга-Ходаківський 3 .  
Ходика-Кобизевич Ф . (Х одик), київський війт, 196 
Ходкевичі, князі, 170 
Хордадбег, Ібн, арабський географ, 50  
Хорив, князь, 54
Христина І, шведська королева, 221 
Хрустальов О ., видавець, 308

Целевич О ., історик, 261—262  
Целевич Ю ., історик, 3 2 9 —330  
Церінг К. (Czoernig К .) , австрійський історик, 

статистик, 14
Цертелєв М ., етнограф, 3 6 5 —366 , 368  
Цицюра Т ., козацький полковник, 2 4 2 —244, 2 48

Чарнецький С ., польський полководець, 250  
Чарниш І., військовий канцелярист, генеральний 

суддя, 292
Чарторийські, князівський рід, 145 
Чацький Ф ., польський шляхтич, освітній діяч, 347  
Чермак В. (Czermak W .) , історик, 2 4 8 —249  
Чертков М ., київський генерал-губернатор, 445  
Черчиль Д ., 1-й герцог М альборо, англійський 

полководець, політик, 2 8 6  
Четвертинські, князівський рід, 145 
Чечулін М ., історик, X IX , Х Х І -Х Х І І І ,  X X X V I  
Чінгісхан, великий хан М онгольської імперії,

7 9 - 8 0
Чорний Савич Г., козацький отаман, 198—199 
Чубинський П ., етнограф, поет, громадський діяч,

25, 443
Чуйкевич Ф ., юрист, 307

Шагін-Гірей, кримськотатарський калга, 197—198 
Шакловітий Ф ., окольничий, фаворит російської 

цариці Софії Олексіївни, 272  
Шаула М ., козацький ватажок, 190 
Шафарик П ., славіст, 4 9 4 —495  
Шафонський О ., історик, лікар, 236  
Шахматов А ., історик, філолог, славіст, 25, 37 
Ш аховський О ., голова малоросійської колегії,

3 0 1 -3 0 2
Шашкевич М ., письменник, поет, громадський

діяч, 3 7 9 —380
Шварно Данилович, князь, король, 113 
Швачка Я ., ватажок гайдамаків, 327  
Ш евченко Т ., поет, письменник, X III, X X V I ,  

15, 2 4 - 2 5 ,  3 6 - 3 7 ,  4 6 , 5 8 - 5 9 ,  73 , 8 2 - 8 3 ,  
9 4 , 112, 124, 1 3 8 -1 3 9 ,  1 5 2 -1 5 3 , 163, 175, 
188, 2 0 6 , 2 2 3 - 2 2 4 ,  2 4 7 - 2 4 9 ,  2 6 1 - 2 6 2 ,  
2 7 1 - 2 7 2 ,  2 8 4 , 2 9 5 - 2 9 7 ,  3 0 8 , 3 2 9 - 3 3 0 ,  
3 4 7 - 3 4 8 ,  3 6 9 - 3 7 2 ,  3 7 4 - 3 7 5 ,  38 5 , 3 8 7 —

3 8 9 , 391, 3 9 9 - 4 0 0 ,  4 1 2 - 4 1 4 ,  4 2 2 , 4 2 6 ,  
43 7 , 4 4 6 , 4 5 0 , 4 5 7 - 4 5 8 ,  4 8 7 , 507  

Шевченко Ф ., історик, X L  
Шемберг Я ., козацький комісар, 209  
Шемячич В., князь, 131 
Шептицький Варлаам, єпископ, 335  
Шереметьєв Б., російський воєвода, 244 , 253  
Шкрібляк В., різьбяр, 402  
Шкрібляк М ., різьбяр, 402  
Шкрібляк Ф ., різьбяр, 402  
Шкрібляк Ю ., різьбяр, 402  
Шлецер А .-Л ., історик, 5 0 2 —503  
Ш мідт П ., видавець, 283 , 478 , 48 0 , 487  
Шпитковський І., історик, 330  
Ш ульгін  Я ., історик , X I I , 2 7 2 ,  2 9 5  — 2 9 6 ,  

3 2 9 - 3 3 0
Шульце А ., видавець, 318 
Шумлянський ^фанасій, луцький єпископ, 336  
Шумлянський Йосип, львівський єпископ, 335—336  
Шумлянський Кирило, переяславський єпископ, 336  
Шумов С ., історик, X L

Щ ек, князь, 54  
Щербина В., історик, 323  
Щоголів Я ., поет, 425
Щукін І., секретар Російської вищої школи суспіль

них наук у Парижі, VI
Щ урат В., літературознавець, поет, перекладач, 341

Юзефович, уніатський священик, 196  
Ю зефович М ., голова Київської археографічної 

комісії, 4 44
Юрій, половецький хан, 79  
Юрій-Болеслав, князь, 8, 9 3 —94 , 113, 116 
Юрій Володимирович (Довгорукий), князь 75 
Юрій Коріятович, князь, 114 
Юрій Львович, князь, король, 9 2 —93  
Юрій Рак^чі, семигородський князь, 216, 221 
Юркевич И ., громадський діяч, лікар, 224 , 2 49

Яворницький Д ., історик, 261—262 , 270  
Ягайло Ольґердович, великий князь литовський, 

польський король, 114,118—121,123 ,125—127, 
1 3 5 ,1 4 0 ,1 4 6 -1 4 7 ,1 4 9 ,1 6 7  

Ядвіґа, польська королева, 118—119 
Якуб, Ібн, арабський мандрівник, 39 , 5 0 —51 
Ян II Казимир, польський король, 212 
Ян І Ольбрахт, польський король, 114 
Ян III Собеський, польський король, 257, 320, 335 
Ярмонкін В., видавець, публіцист, 437  
Ярополк Володимирович, князь, 77 
Ярополк Святославович, князь, 69  
Ярослав Святославович (М удрий), князь, 38, 7 4 — 

76, 8 2 - 8 3 ,  8 7 - 8 8 ,1 0 9 - 1 1 0 ,  4 9 3 - 4 9 4 ,  505  
Ярошевич О ., статистик, 14 
Яха, східний письменник, 71
Яхія А ., турецький авантюрист, претендент на 

турецький престол, 197
Яцимирський О ., філолог-славіст, X V III, X X IV ,  

X X X I V - X X X V I
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